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ВСТУПНЕ СЛОВО
Шановні учасники! Вітаємо Вас у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи» та
дякуємо за виявлену увагу й участь у форумі. Сподіваємося, що накопичений
досвід стане в нагоді Вам у процесі подальшої науково-дослідної роботи.
Формування ринкової економіки в Україні істотно змінило умови
діяльності підприємств: змінилися форми та методи державного регулювання,
посилився вплив зовнішнього середовища, основною якістю якого є висока
ентропія, підвищився рівень відповідальності керівників організацій за
самостійно прийняті управлінські рішення. Ці зміни спричинили собою появу в
діяльності організацій цілком нових проблем, які потребують теоретичного
осмислення та розробки практичних рекомендацій з їх вирішення. До числа
таких відноситься проблема ефективного управління, основною метою якого є
забезпечення виживання підприємств. Саме ці питання розглядаються у
форумі. Серед усіх видів ресурсів підприємства, найважливіше значення має
саме управління, тобто здатність і вміння розробляти цілі, визначати ціннісні
орієнтири, координувати виконання завдань і функцій, навчати працівників для
отримання ефективних результатів їх діяльності. Тому велике теоретичне та
практичне значення мають виявлення та реалізація основних тенденцій
розвитку управління.
Проведення конференції ініційоване кафедрою менеджменту та
публічного адміністрування Харківського національного університету
будівництва та архітектури. Основна мета даного заходу полягає у
формуванні доступного середовища для апробації результатів наукових
досліджень і пошуку рішень з актуальних проблем сучасної науки та
розповсюдженні наукових теоретичних і практичних знань серед зацікавлених
осіб. Конференція дозволяє обмінюватися думками, досвідом та ідеями у сфері
управління, створює умови для пошуку шляхів ефективної управлінської
діяльності. Проведення конференції є важливою подією в житті Харківського
національного університету будівництва та архітектури, що, безсумнівно,
зробить внесок у поліпшення управлінської наукової діяльності та її процесів,
створить стимули для подальшої плодотворної роботи. Щиро сподіваємося,
що результати роботи конференції стануть імпульсами до подальшого
натхнення та вивчення питань із розвитку управління в сучасних умовах
господарювання. Бажємо всім учасникам та організаторам конференції
плодотворної роботи, конструктивного діалогу та ефективної взаємодії!
З повагою, організаційний комітет конференції
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СЕКЦІЯ 1 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСОВИХ
СТРУКТУРАХ
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STAKEHOLDERS AND THEIR IMPACT ON ENTERPRISE
MANAGEMENT
Today, in conditions of economic downturn and uncertainty, the issue of
ensuring the development and effective activity of domestic enterprises remains
relevant [4]. A special place in the activities of organizations is occupied by
interaction with stakeholders who affect all spheres of operation of the enterprise.
This issue requires special attention and recognizes the need to develop an
appropriate management strategy and interaction with stakeholders.
Among the authors who dealt with the issue of interaction between enterprises
and stakeholders are the following domestic and foreign scientists: E. Freeman, R.
Kaplan, D. Norton, D. Cleland, T. Donaldson, R. Mitchell, J. Newbold, R. Akoff, O.
Arefieva, A. Zub, L. Nikitina, R. Morgunova, L. Taranyuk and others [1; 3].
The emergence of stakeholder theory has traditionally been associated with the
publication in 1984 of Richard Edward Freeman's book Strategic Governance: The
Concept of Stakeholders. Freeman believed that improving efficiency using Japanese
or European methods is not enough, and the organization's model, which is a simple
resource converter of the organization, is no longer competitive in the face of internal
and external changes. Freeman's stakeholder concept [1] defines the behavior of
managers and stakeholders in relation to the goals of the enterprise. Namely, the main
goal of managers working in the interests of owners is to maximize the well-being of
stakeholders. That is, managers should take into account the interests of stakeholders
in the process of management decisions. Of course, it is impossible to take into
account the interests of all stakeholders, as they often contradict each other and the
interests of the enterprise itself. However, taking into account the desires of the most
important stakeholders helps to improve the image of the enterprise, increase its
investment attractiveness and, as a result, increase the value of the business and
increase the wealth of owners. Thus, the degree of satisfaction of stakeholders'
interests is one of the factors of business value.
A stakeholder is a community or individual who is able to purposefully
influence the work of the enterprise, both in the short and long term, or to be
4
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independently influenced by the enterprise. Based on the definition of stakeholders, it
is advisable to divide into the following groups [2]: employees; investors; clients;
suppliers; competitors; accounts; government and regulatory authorities; local
communities; universities for the scientific community; mass media; nongovernmental organizations and pressure groups. Groups of stakeholders can be
divided into internal ones and external. The internal stakeholders should include
those, which directly affect the strategic and operational activities of the company, on
terms and quality of production of goods or rendering of services. External
stakeholders can indirectly affect the operating room the company's activities, the
timing and quality of production of goods or services, but directly affect the
company's strategy.
The effectiveness and productiveness of the enterprise management process is
achieved in case of taking into account the interests of different groups of
stakeholders, both internal and external. It is because of this that the construction of a
system of management of relations with stakeholders should be of great importance
for improving the efficiency and effectiveness of the enterprise.
The stakeholder relationship management system should be based on specific
principles. M. Clarkson [3] first formulated these basic principles: 1. Constant
monitoring and recognition of all stakeholders, the need to take into account their
interests when making decisions and carrying out activities. 2. The need for open
communication about the interests, participation and risks of stakeholders interacting
with the enterprise. 3. Implementation of processes and behavior styles that take into
account the interests, requirements and capabilities of stakeholder groups. 4. The
need to understand the dependence of rewards on efforts among stakeholders, the
desire to achieve justice in the distribution of corporate activities and privileges
between them, taking into account vulnerabilities and risks. 5. Interaction and
consistency between managers when working with all stakeholders to minimize
threats and harm from corporate activities. 6. Refusal of activities, which is
accompanied by the risk of restriction of human rights or the occurrence of dangerous
situations unacceptable for the relevant stakeholders. 7. Elimination of contradictions
in management between managers as corporate stakeholders and their responsibilities
to stakeholders. Adherence to these principles improves the process of stakeholder
relationship management.
All groups of stakeholders that influence the achievement of the goals and
results of the enterprise are its stakeholders and their interests must be taken into
account in the course of activity and management of the enterprise. Enterprise
management is more effective and effective when the interests of different
stakeholders are taken into account: both internal and external.
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COMMUNICATIONS IN THE BUSINESS SECURITY SYSTEM
Mass media differ in the time required to receive information (receipt and
delivery) and the size of the audience. The press, for example, requires the consumer,
above all, free time, but the timing of the reading is not fixed rigidly throughout the
day. Appeal to the radio, and to a certain extent to television, does not exclude other
parallel activities: for example, you can do homework and listen to text and music.
On the other hand, a book should be distinguished, read with any degree of regularity
- at a convenient time, and mass media that operate on a clear schedule. Appeal to
the media of communication is a constant and regular type of activity, characterized
by a given social rhythm, while reading books is a more selective process,
individualized.
The conducted analytical study made it possible to determine key characteristics and
differences between individual mass media, their degree of distribution and impact
on the formation of human capital.
Firstly, the significant socio-psychological difference between printed texts
(book, press, Internet) from different types of sound, speech communication is in the
maximum individualization of perception, which has a slightly different character
than, say, in the cinema. The text is perceived by the eyes and silently. Reading does
not absorb other people present in communication, like speaking, does not create
obstacles and does not distract them. The reader is detached from the environment,
completely immersed in a specific world, reflected in the content of the text. Thus,
the printed text develops the individuality of the reader, balancing the integrating
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influence of audio-visual media and thereby contributing to the harmonious and
comprehensive development of the individual, that is, human capital.
Secondly, the perception of TV shows is considered traditional, in this sense, a
“natural” act similar in character with everyday personal communication (perception
of the text of the presenter) or with the observation of life situations (movies). Every
modern person has been involved in such activities since childhood. Similar in nature
is the perception of radio broadcasts. So, the results of psychological research
indicate that the message is better perceived if they transmit it on television; the next
place is broadcast, then a lecture, and the lowest indicators of understanding and
assimilation are given by printed text.
Thirdly, the printed text is organized much more complicated: it is relatively
more generalized, abstract, rational. The ability to perceive it provides, in contrast to
the «naturalness» of entering the world of television or radio, a special education
(usually formal). Therefore, if the entire population turns to television and radio, then
print information (especially books) is used primarily by people who have received
school education (usually at least seven to eight classes).
Fourth, reading develops memory, trains the brain, makes understanding of
logical connections, gives the reader freedom of imagination, allowing him to
imagine the heroes of the book and events in his own way, that is, that is, it develops
human capital. Television offers only to consume ready-made images and schemes.
Reading is an active process, watching television is passive. This is best seen in
children. Thus, studies conducted in the 80s showed that two-thirds of West German
children constantly watched television, with all the literature giving preference to
comics. Unlike the "reading" children, they languished and did not know what to do
with themselves, if the TV was turned off, they lacked imagination. Instead of giving
food to the mind and imagination, they simply killed time (Zinaida Zhyvko (2020)).
Fifth, in the press (newspapers, magazines, etc.) Compared with the
entertainment and emotionality of television, the reader sees mainly analyticity,
which allows a deep and versatile coverage of the most important social problems.
Therefore, in newspapers, readers primarily seek information about political events.
Sixth, printed sources, turning first to the reader’s mind and then to the senses,
allow him to more consciously, actively, purposefully, systematically and creatively
assimilate cultural values and understand social norms. Printed materials are also
irreplaceable in training, education and upbringing, wherever independent creative
work is necessary for assimilation, accumulation of knowledge, skills, abilities, for
cognition of various problems, aspects of reality. Particularly important is the role of
the printed word in the performance of cumulative functions inherent in the QMS,
including the accumulation, storage, ordering and systematization of spiritual values
developed by mankind throughout its history. Printed texts are the simplest, most
playable, and effective form of people’s family memory. Due to their structural
specificity, they remain the best way to capture cultural information.
The effectiveness of managing the economic security of an enterprise whose
personnel in the integrated system of economic security simultaneously plays the
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role of both the object and the subject of economic security is most dependent on
human capital, the growth of which can be ensured by the active receipt of
information by readers through readers' communications (printed book and the
Internet) that contribute most to the development of memory, train the brain, produce
an understanding of the logical connection, the meaning of power impair the
intellectual potential of man.
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MOTIVATION AND SAFETY OF PERSONNEL IN THE PROCESS OF
INVESTMENT IMPLEMENTATION
Such understanding of human capital has a principle value, because gives an
opportunity to examine it as a proof and constantly reproduced economic
phenomenon that is incarnate in people.
On this stage of research it is possible to come to the conclusion, that an
individual human capital underlays human capital of subjects of economic activity
and state. It should be noted that elements of individual human capital are not
inseparable, when a human capital of enterprise is separable and with its loss
structural, organizational and client capitals depreciate automatically.
Successful development of each of human capital types helps to considerable
synergistic effect receipt, which is expressed in national human capital growth and
enrichment and also human capital of subjects of economic activity.
Financial stimulation of the employees in enterprises has adopted the features
peculiar to the previous command economy system. Because of absence of the direct
dependence of a bonus size upon the concrete results of work of employees in the
enterprise, it stopped carrying out its main stimulant function, and it grew into an
ordinary salary increment, causing «equalizing» in the system of bonus plan. Taking
into account the lack of scientifically grounded system of planning, organization,
motivation and control of the activity in the enterprise, and the lack of working
criteria of the employees, these factors result in the disappointment of the personnel,
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in loss of desire to do the work in a proper way and in the search of a place of
employment where their labour will be valued.
Moreover, the absence of highly qualified employees who are able to provide
the proper organization and functioning of the enterprise at market conditions, nullify
all the attempts of the development and introduction of the high-efficiency system of
venture management, in which a leading place belongs to the motivation system.
Further reducing labour motivation of the personnel will unavoidably result in the
worsening of the negative socio-economic processes which take place in our state.
So, there is an objective necessity to create scientifically grounded mechanism
of the labour motivation of the personnel of enterprises that by means of effective
stimuli would be able to promote the personal interest of employees in productive and
high-quality work, to favour the increasing of their competitiveness, to provide
qualitative update of labour mentality ensuring staff security in the enterprise.
Choosing the means of motivational mechanism which is able to combine both
purpose and the results of activity of the personnel into one complex is an important
task of managing and administrative workers.
Motivation can be caused by means of giving information to the employees,
i.e. by a timely report about the future work and way of its stimulation.
At the same time, the qualified and skilled personnel stimulated to work
favours the successful development of the company and provides certain competitive
advantages at the domestic and external markets, provides a stable staff policy and
staff security as a constituent of the economic security of the personnel.
During the crisis it is very difficult to motivate employees by fixing high
wages, therefore it is important to pay special attention to immaterial stimulation of
labour, making the flexible system of privileges, humanizing of labour and creating
conditions to provide staff security of the enterprise. This stimulation includes
acknowledgement of the value of the employee for the company and giving him or
her creative freedom; no humiliation of the worker’s dignity by demonstrating scorn
and own advantages; applying the programs of labour enriching and positive staff
changes; applying flexible working hours with the possibility of the partial fulfilment
of work at home; providing the workers with the discount on products of the
company; solving the question of loans for the employees` special necessities.
Subjects of economic activity which accumulate a specific human capital on
the basis of professional preparation and motivations, forced to increase its payment,
but anyway investment is advantageous, because creates possibilities for more
difficult economic operations realization.
Presented human capital investments types are impossible without basic
subjects of investment process. On the whole, the most domestic researchers of
human capital conception investment aspect [1-3] select five basic human capital
subjects-investors: state, individual, household, enterprise, public and international
organizations.
Possible consequences of such investments for main investment process
participants are analyzed. It was found out that investments must be done on the early
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stages of human potential formation on the basis of education, medical providing,
humanitarian and cultural development, and as a result there is a formation of highquality components, which provide the higher level of competitiveness and mobility
at the labour market.
In everyday life the employee wishes to express him or herself, that is why it is
necessary to acknowledge the labour of every single employee to give possibility of
self-realization, allowing him or her to make independent decision, within his or her
competence, to give consultations to other workers. Thus, through the motivation of
every worker it is important to form the single team which will provide economic
security of the enterprise.
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Наприкінці ХХ ст. персонал почали розглядати як основний ресурс
підприємства, визначальний чинник успіху діяльності організації. Важливого
значення для підвищення ефективності діяльності підприємства на
сьогоднішній день набуває вивчення співвідношення окремих категорій
персоналу, тобто його структури. Працівники із пасивного виконання
перетворюються на активного учасника виробництва. Людський чинник стає
головним фактором виробництва, а витрати на персонал на його розвиток,
вважаються як формування людського капіталу.
Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система
атестації кадрів, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. В
10
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

той же час це необхідний засіб вивчення якісного складу кадрового потенціалу
організації, його сильних і слабких сторін, а також основа для удосконалення
індивідуальних трудових здібностей працівника і підвищення його кваліфікації
[3]. Отже, оцінювання персоналу – це процес визначення ефективності
виконання працівниками організації своїх посадових обов’язків і реалізації
організаційних цілей або процес визначення відповідності якісних
характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або
робочого місця [1].
Оцінка результатів діяльності персоналу слугує переважно трьом цілям:
адміністративній, яка полягає в прийнятті кадрових рішень на об'єктивній і
регулярній основі (розміщення кадрів, їх переміщення, підвищення,
переведення, оплата праці тощо); інформативній — забезпечення керівників
необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу; мотиваційній
— орієнтація працівників на покрашення трудової діяльності в потрібному для
організації напрямку [2].
Із всієї сукупності цілей і напрямків проведення оцінювання персоналу
виділяють основну – покращити управління діяльністю організації.
Підприємство не може розраховувати на довготривалий розвиток без
ефективного управління персоналом та організації його діяльності.
Оцінюванню підлягають усі категорії працівників, але значимість його
для окремих категорій різна. До того ж, оцінка особистих і ділових якостей
керівників, головних спеціалістів значно складніша, ніж виробничого
персоналу. Оцінка виробничого персоналу – це визначення певних професійних
і особистих якостей працівників, виходячи з їх функціональних обов’язків і
цілей підприємства. За таким підходом оцінювання персоналу повинно
обов’язково включати психологічний компонент і бути спрямованим на
розроблення рекомендації управління персоналом [2].
Безпосередньо через оцінку персоналу керівник підприємства чи то інша
вповноважена особа, може отримати інформацію про ефективність роботи
працівників, їх потенційні можливості і перспективи росту; виявити причини
неефективної роботи окремих спеціалістів; проаналізувати потреби і пріоритети
в навчанні та підвищення кваліфікації; знайти шляхи удосконалення організації
праці тощо. До того ж, на результатах оцінки ґрунтується ряд управлінських
рішень з проблем підбору і розстановки кадрів, виявлення вкладу кожного
працівника в діяльність підприємства; просування працівників як по вертикалі
так і по горизонталі; покращення структури, стилю, методів управління
персоналом; зміцнення взаємозв’язків адміністрації і профспілки, керівників і
підлеглих.
Таким чином, оцінювання персоналу є однією з найважливіших
складових системи управління персоналом. Проте, для вітчизняної практики
оцінювання персоналу все ще характерними є некомплексність, еклектичний
підхід, коли результати оцінки здобувають з допомогою конгломерату не
пов’язаних між собою методів оцінки; брак систематичності та регулярності у
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застосуванні процедур оцінювання. До характерних ознак чинних в Україні
систем оцінювання персоналу слід віднести й орієнтацію на спрощені
процедури оцінки, брак конструктивного зворотного зв’язку між об’єктом і
суб’єктами оцінювання. Тому для підвищення ефективності оцінювання
персоналу необхідно: поширення сучасних методів оцінки на всі категорії
персоналу; розширення доступу персоналу до результатів його оцінки; активне
включення персоналу в процес його оцінки через залучення до самоаналізу
діяльності і розробки заходів з поліпшення роботи; розширення кола
оцінювачів, у ролі яких, крім безпосереднього керівника, часто виступають
вищі менеджери, колеги по роботі, підлеглі, споживачі результатів праці.
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КОМПОНЕНТИ ІМІДЖЕВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У сучасних ринкових умовах одним з основних чинників економічного
благополуччя підприємства є ринок, а якщо казати більш точно – покупець
продукції та послуг. Мінливість і невизначеність зовнішніх умов, в яких
перебуває та діє підприємство, ні в кого на даний момент не викликає сумнівів.
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Фактори зовнішнього середовища, що суттєво впливають на діяльність
підприємства, – це стрибки валютних курсів, зміни політико-правового та
соціального становища й інші. Для підприємства дуже важливо не тільки
враховувати зовнішні фактори, але й піклуватися щодо підвищення
конкурентоспроможності шляхом формування позитивного іміджу на ринку.
Позитивний імідж несе за собою переваги, що проявляються в
привертанні уваги споживачів і партнерів, полегшенні підприємству доступу до
ресурсів, увазі засобів масової інформації, захищеності в кризових і скрутних
становищах. Процес формування іміджу розглядається переважно в
категоріальному полі психології та соціології; проникає феномен іміджу і в
педагогіку, філософію.
Для економічної науки більш прийнятним є поняття «корпоративний
імідж підприємства», у зв'язку з чим розглядаються науковометодичні основи
його формування, процес управління іміджом, внутрішні особливості суб'єкта
(або об'єкта) іміджу. Імідж в економіці визначається ще як «репутація». На
думку авторів, імідж підприємства – це чинник довіри до підприємства, його
товарів чи послуг, який цілеспрямовано створюється та входить у свідомість
або підсвідомість цільової аудиторії з метою формування позитивного образу, а
також є дієвим інструментом внутрішнього стратегічного управління
підприємства в умовах жорсткої конкуренції для забезпечення його інтересів.
Формуючи позитивний імідж підприємства, необхідно враховувати вплив
безлічі факторів, таких, як: ефективність побудованих відносин всередині
самого підприємства; історія підприємства, його звичаї, репутація; вимоги
аудиторії; вимоги вже сформованого іміджу; фінансове становище
підприємства; відповідальність перед персоналом; вимоги майданчиків, через
які ведеться робота з підвищення іміджу підприємства; залучення
висококваліфікованих фахівців; фірмовий стиль і рекламна діяльність;
особистість керівника; якість запропонованих товарів і послуг; розуміння
співробітниками своєї значущості та зони відповідальності.
Процес формування іміджу є достатньо складним процесом, який
потребує немало зусиль, концентрації уваги та зважених рішень. Узагальнену
та сформовану модель створення позитивного іміджу підприємства можна
представити наступними послідовними етапами: закладення основи щодо
формування іміджу; урахування факторів, що впливають на формування
позитивного іміджу підприємства: внутрішні та зовнішні фактори; розробка
бажаного іміджу підприємства; заходи щодо створення позитивного іміджу
підприємства; отриманий ефект.
Щоб досягти позитивного іміджу, підприємство повинно виконати ряд
основних завдань, серед яких можна виділити наступні: компетентність у своїй
галузі; ефективну роботу з клієнтами; підтримку іміджу успішної компанії, що
викликала би в клієнтів довіру. Кожне підприємство повинне створювати свою
іміджеву політику, як зовнішню, так і внутрішню, покликану забезпечити
максимальний прибуток на певному етапі роботи.
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Таким чином, у сучасних умовах господарювання необхідно, перш за все,
пам’ятати, що саме імідж може суттєво вплинути на конкурентну стійкість
суб’єкта господарювання та зміцнити її. Формувати позитивний імідж у
склавшихся на сьогодні умовах досить складно з-за загостреної політичної й
економічної ситуацій у державі. Модель формування позитивного іміджу
підприємства ще раз підкреслює комплексність і взаємозв’язаність усіх
складових його елементів, які є відображенням цілісного уявлення та
сприйняття, а також дієвим інструментом внутрішнього стратегічного
управління підприємства.
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
СПОЖИВАЧІВ
Система логістичного обслуговування споживачів володіє певними
властивостями, не властивими жодному з її елементів окремо. Такими
властивостями є здатність поставляти продукцію в необхідних об'ємах в певний
час, в певне місце і з мінімальними витратами. Крім того система логістичного
обслуговування повинна володіти здатністю пристосовуватися до чинників
зовнішнього середовища, що змінюються [1].
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Для оцінки рівня логістичного обслуговування споживача послуг
використовують наступні критерії [1-3]: час від отримання замовлення до
доставки вантажу споживачу (замовнику); гарантовану надійність доставки за
будь-яких умов; реальну можливість доставки за першою вимогою замовника;
стабільність інформаційного забезпечення клієнтів; максимальну відповідність
виконанню замовлень вимогам клієнтів; прогресуючий ступінь доступності
виконання замовлень у діючий логістичній системі; зручність подання
замовлення в логістичній системі в будь-який час; якнайшвидше підтвердження
замовлення, прийнятого постачальником для виконання; об’єктивність цін на
послуги; регулярність інформування клієнтів про рівень і структуру витрат на
логістичне обслуговування; наявність у логістичній системі можливостей
надання постійним клієнтам товарних кредитів і прихованих знижок у вигляді
логістичних послуг, які надаються безкоштовно; високу ефективність
технології вантажопереробки на складах та інших трансформаційних об’єктах
логістичної системи; прогресуючу можливість здійснення пакетних і
контейнерних перевезень.
Рівень надання послуг в логістиці визначається мірою розбіжностей між
очікуваними і фактичними параметрами, хоча, звичайно, оцінка розбіжностей є
суб'єктивною. Параметрами оцінки якості послуг є [2, 4]: відчутність – фізичне
середовище, в якому опиняються послуги (інтер'єр обслуговуючої фірми,
оргтехніка, устаткування, зовнішній вигляд персоналу і т. п.); надійність –
чіткість в дотриманні термінів (наприклад, у фізичному розподілі доставка
товару в указаний час і місце); відповідальність – бажання персоналу сервісної
фірми допомогти покупцеві, гарантії виконання послуг; закінченість –
володіння необхідними знаннями і навиками, компетентність персоналу;
доступність – легкість встановлення контактів з обслуговуючою фірмою,
слушний для покупця час надання сервісних послуг; безпека – відсутність
ризику і недовіри з боку покупця (наприклад, забезпечення збереження вантажу
при фізичному розподілі); ввічливість – коректність, люб'язність персоналу;
взаєморозуміння з покупцем – щирий інтерес до покупця, здатність персоналу
увійти до ролі покупця і знання його потреб. В свою чергу, ці очікування
повинні бути чітко сформульовані і виміряні за допомогою системи показників.
Відхилення від даних показників буде означати, що обслуговування має
неналежну якість (або недостатній рівень) [1].
До непрямих показників логістичного обслуговування можна віднести:
особисті якості персоналу(ввічливість,компетентність); середовище надання
послуги – та фізична середа, в якій надаються послуги (інтер'єр фірми,
інформаційне наповнення, зовнішній вигляд персоналу і т.д.).
Узагальнюючи все вище наведене, сформульовано наступні показники
оцінки рівня логістичного обслуговування споживачів:
1. Доступність обслуговування (норма насичення попиту та повнота
охоплення замовленнями).
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2. Функціональність обслуговування (швидкість доставки, безперервність
доставки, гнучкість доставки, широта і повнота асортименту послуг, вигляд та
функціональні особливості рухомого складу, пристосування до вимог
замовника, рівень якості сервісу, виконання експедирування вантажу).
3. Додаткові показники (результативність впровадження системи знижок,
особисті якості персоналу, репутація перевізника та рівень обізнаності
споживача про альтернативні пропозиції).
При цьому особливу увагу слід приділяти потребам найбільш важливих
для підприємства груп покупців послуг (цільових клієнтів) і їх вимогам до
якості обслуговування.
Збільшення рівня
логістичного обслуговування
обумовлює зростання обсягу перевезень та прибутку, що характеризує
зміцнення його становища на транспортному ринку, підвищення його
конкурентоспроможності.
Особливістю є те, що проведений аналіз показників, які оцінюють рівень
логістичного обслуговування може бути здійснений не тільки в цілому по
підприємству, але і по окремим видам послуг, сполучень, клієнтам, по будьякому транспортному підприємству взагалі.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА
МЕТОДИ
Неминучі економічні зміни, що відбуваються з поглибленням
глобалізаційних процесів, призвели до значних змін у роботі національних
підприємств. Саме тому матриця управління розвитком суб’єкта
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господарювання набула значної цінності. Нині, коли відбувається значний
вплив на роботу організацій, з’являється закономірність для створення умов,
які зумовлюють результативне функціонування в управлінні розвитком
підприємства.
Актуальність цього питання сьогодні є як ніколи важливими,
адже державні підприємства відчули значний вплив через кризу, яка зростає.
Діяльність суб’єктів господарювання для ефективної й прибуткової
роботи вимагає безперервне й постійне покращення методів управління.
Вагомим тут можемо зазначити те, що єдиного й універсального підходу не
існує. Попри це, будь-яке підприємство має можливість самостійно обрати той,
чи інший метод управління, або створити свій власний комбінований підхід,
який є найкращим саме для нього.
Виокремлення змісту розвитку підприємства надає можливість
схарактеризувати структуру, основні принципи та стандарти. Також надасть
змоги дослідити дефініцію даного визначення з погляду вітчизняних науковців.
В загальному філософському сенсі розвиток передбачає безповоротну,
спрямовану, закономірну зміну матерії та свідомості, їх універсальної якості.
Це – загальний принцип пояснення історії природи, суспільства та пізнання.
Енциклопедія під розвитком також пропонує розуміти наступне змістове
наповнення: збільшення складності будь-якої системи; поліпшення
пристосування до зовнішніх умов; збільшення масштабів явища, кількісне
зростання економіки та якісне поліпшення її структури; соціальний прогрес [1,
c.125]
Автор В. Занора вважає , що розвиток підприємства – це процес змін, що
призводить до переходу суб’єкта господарювання від одного якісного стану до
іншого[2, c.71]
Л. Жилінська пропонує розглядати розвиток підприємства як процес,
який не припиняється в часі, триває планомірно, має стрибкоподібний характер
та відбувається з використанням як якісних, так і кількісних змін, для переходу
різноманітних підсистем на якісно новий рівень завдяки адаптації до факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища з метою досягнення максимально
ефективного стану підприємства [3, c. 96]
На думку І. Хвостіна розвиток підприємства є незворотним процесом,
який забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану
до іншого через процес змін. Неповторність кожного конкретного економічного
стану підприємства забезпечується неможливістю повного повторення
різноманітності, якості, кількості та сили впливу факторів, які його визначили
[4, c.32]
Покращення та вдосконалення управління розвитку суб’єкта
господарювання відбувається завдяки використанню провідних функцій:
 планування;
 прогнозування;
 регулювання;
 моніторинг;
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 контролювання.
Для отримання очікуваних результатів залучають всі сильні сторони
діяльності, при цьому максимально використовуючи як внутрішні, так й
зовнішні фактори впливу. Також значною перевагою буде застосування
сучасних методів управління:
 аутсорсингу;
 ауттаскінг;
 бенчмаркетинг;
 даунсайзінг;
 інсорсинг;
 реінжинірингу;
 реновація та інші.
Запровадження дієвої системи управління допоможе швидко реагувати на
зміни, які відбуваються в економіці. Слід зазначити, що суб’єкти
господарювання не в змозі впроваджувати всі сучасні методи управління, але й
не потрібно. Адже часто достатньо провести послідовні й ступеневі кроки у
змінні покращення управління розвитку підприємства.
Таким чином, пріоритетним завдання для кожного підприємства
залишається досягнення поставлених цілей, при цьому мінімізувати свої
витрати. Проте розробка ефективної системи управління повинна бути
своєчасною й спрямована на розвиток всіх напрямів діяльності.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ФАКТОР НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Відомо, що характеристиками зовнішнього середовища є складність,
динамічність, невизначеність та ворожість, а саме:
 складність зовнішнього середовища – це число факторів, на які
 організація зобов'язана реагувати, а також рівень варіативної
складової кожного з них;
 динамічність середовища – це швидкість, з якою відбуваються зміни в
довкіллі;
 ворожість визначається як несприятливе відношення факторів
 зовнішнього середовища до організації та трансформує будь-яку
організацію до простої конфігурації.
Відомо також, що невизначеність зовнішнього середовища –
співвідношення між кількістю інформації про середовище, яку має організація,
та впевненістю в точності цієї інформації [1].
Невизначеність зовнішнього середовища підвищує ймовірність ризиків
провалу стратегії, тому організації намагаються отримати інформацію та
мінімізувати невизначеність за допомогою аналізу рівня впливу факторів
зовнішнього середовища прямої та непрямої дії.
Існує точка зору, що невизначеність зовнішнього середовища зростає з
збільшенням динамічності або його ускладненням, при цьому зазначені
характеристики (рівень динамічності і складності) комбінуються, і на цій основі
утворюються чотири рівні невизначеності:
а) при низькій невизначеності зовнішнє середовище є простим і
стабільним;
б) при помірно-низькій невизначеності зовнішнє середовище є складним і
стабільним;
в) при помірно-високої невизначеності зовнішнє середовище є
нестабільним (динамічним) і простим.
г) при високій невизначеності зовнішнє середовище є складним і
нестабільним [1].
В багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних науковців пропонується
використовувати адаптаційні механізми, що являють собою сукупності певних
дій організації, що засновані на інформації, отриманої в результаті
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стратегічного аналізу. Основна функція адаптивних механізмів полягає в тому,
що вони допомагають обрати стратегію взаємодії організації із зовнішнім
середовищем. Інший варіант полягає в тому, що організація безпосередньо
прагне вплинути на фактори зовнішнього середовища з метою його
відповідності можливостям організації (зовнішня стратегія) [2].
Нажаль, факт одночасної відповідності структури організації та підходів
до побудови її стратегії розвитку – рівню динамічності та складності
зовнішнього середовища вченими практично не розглядається.
На наш погляд, важливо не те, як саме пристосовуватись до будь-якої
зміни зовнішнього середовища (наприклад, за допомогою введення в структуру
посадових позицій, як інструментів взаємодії , що відповідають за зв'язок із
зовнішнім середовищем), а те, як вчасно змінювати організаційну структуру
щоб запобігти виникненню так званих «стратегічних пожеж».
Крім того, не потребує доказів твердження, що невизначеність не може
виникнути у простому та стабільному зовнішньому середовищі, так як в ньому
взагалі відсутні значні зміни [3]. Тому, співвідношення між кількістю
інформації про середовище, яку має організація, та впевненістю в точності цієї
інформації наближається майже до стовідсоткового значення.
Для освідомлення визначеного вище слід зрозуміти таке:
а) для вибору конфігурації організаційної структури, в першу чергу, слід
здійснити аналіз динамічності та складності зовнішнього середовища;
б) невизначеність не може бути причиною «провалу» стратегії розвитку
організації, якщо її структура та стратегічні підходи відповідають рівню
динамічності та складності зовнішнього оточення;
в) невизначеність і ворожість зовнішнього середовища організації є
наслідками існуючого рівня динамічності середовища (з урахуванням його
складності), а не навпаки;
г) невизначеність як характеристику середовища необхідно зробити не
вирішальною при первинній побудові або трансформації існуючої
організаційної структури.
Отже, на нашу думку, саме складність і динамічність є головними
характеристиками зовнішнього середовища, що визначають стратегічні підходи
та конфігурацію організації; невизначеність, при цьому, є похідною від
вказаних вище характеристик.
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ФАКТОРИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Туристичний ринок – це сфера задоволення потреб населення в послугах,
пов'язаних з відпочинком, змістовним проведенням дозвілля чи оздоровленням.
Формування національного туристичного ринку обумовлено дією внутрішніх і
зовнішніх чинників. До внутрішніх факторів належать рівень соціальноекономічного розвитку: науково-технічний прогрес; історичні чинники
формування економіки; рівень розвитку галузей виробництва; рівень розвитку
транспорту і транспортної мережі; демографічна ситуація і структура
населення; характер міграційних процесів; особливості зайнятості. До
зовнішніх факторів формування і функціонування ринку туристичних послуг
відносяться: економічна і політична стабільність держави; участь держави в
міжнародних організаціях; характер міжнародних відносин; ступінь
інтегрованості в світогосподарську систему.
Залежно від мети подорожі розрізняють такі туристичні ринки: ринок
рекреаційного туризму; ринок зеленого туризму; ринок етнічного туризму;
ринок ділового туризму; ринок спортивного туризму; ринок релігійного
туризму; ринок екстремального туризму та інші. Крім зазначених факторів,
туристичні ринки також класифікують за формою організації, за сезонністю, за
класом обслуговування і ін. Пропонуємо виділяти такі типи національних
туристичних ринків, які, на нашу думку, характерні для нашої країни:
1. Високоінтенсивні. Характерні для країн високого рівня економічного
розвитку з переважанням міжнародного туризму імпортного спрямування, які є
постачальниками туристів (США, Німеччина, Великобританія, Скандинавські
країни) і експортного спрямування, переважно приймають туристів (Італія,
Австрія, Ізраїль, ПАР).
21
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

2. Стабілізовані. Характерні для країн середнього рівня економічного
розвитку, переважно приймають туристів (Іспанія, Греція, Туреччина, Кіпр),
нових індустріальних країн (Мексика, Аргентина, Чилі, Гонконг, Таїланд,
Малайзія), країн перехідного типу, переважно приймають туристів (Польща,
Угорщина, Чехія, Хорватія, Словаччина, Словенія).
3. Реформовані. Характерні для країн перехідного типу, формують
ринкові структури, переважно приймають туристів (Болгарія, Румунія), країн,
які в основному поставляють туристів (Росія, Україна, Казахстан), країн
централізовано керованої економіки з елементами ринкової (Китай).
4. Акумулюючі. Характерні для країн, що розвиваються з середніми
можливостями економічного розвитку (Індія, Єгипет, Туніс, Танзанія,
Барбадос), країн планової економіки (Куба) і найменш розвинених країн, майже
не беруть участі в міжнародному туризмі.
Пропонуємо виділяти два структурних компонента цього ринку: ринок
споживача, де формується попит, і ринок виробника, діяльність суб'єктів якого
спрямована на задоволення цього попиту.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА ІТ-СФЕРИ
Проблемним аспектом діяльності будь-якого підприємства є його
персонал. Людські ресурси є найважливішими компонентами підприємства, що
знаходяться поряд з матеріальними, фінансовими та інформаційними
ресурсами. Згідно з вищевказаним, кадри підприємства, його потенціал та
забезпечення залежать не тільки від виду діяльності, але й від стану його
розвитку. Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяв появі ІТ-сфери,
яка нині є однією з найперспективніших і такою, що швидко розвивається. ІТгалузь у всьому світі відкриває все нові й нові горизонти. Вона має зовсім інші,
ніж традиційні галузі економіки, основні професії та професійні ролі [1, с. 282326]. Вимоги до здібностей та освіти ІТ-спеціалістів є різними. Іншою є і
структура підприємства ІТ-сфери, ніж традиційних підприємств. Крім основних
професій, в ІТ-сфері потрібні й традиційні спеціалісти: менеджери по
продажах, рекрутери, маркетологи, дизайнери. Але їх функціонал мало
відрізняється від функціоналу в інших професійних галузях.
Проблемам управління персоналом, формування, розвитку кадрового
потенціалу та кадрового забезпечення підприємства присвячено чисельні
наукові праці відомих вітчизняних та закордонних вчених-економістів, таких
як: Амстронг М., Аванесова Н.Е., Амоша О.І., Афанасьєв М.В., Берглезова Т.В.,
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Бутусевич А.В., Ващенко Н.В., Горбунова А.В., Григор’єва Ю.В., Дейнека О.Г.,
Литовченко О.Ю., Марченко О.В., Мельник Л.Г., Новікова О.Ф., Плоха О.Б.,
Погорєлова Т.О., Шкурат М.Є. та багато інших. Однак, через складність і
багатоаспектність цієї проблематики в сучасних мінливих умовах питання
формування кадрового потенціалу підприємства в умовах розповсюдження
інформаційних технологій все більше актуалізуються та потребує подальших
досліджень.
Для роботи в ІТ сфері працівники повинні відповідати певним вимогам,
мати інтелектуальні специфічні здібності, вміння працювати в команді, мати
навички самоосвіти, бажання підвищувати кваліфікацію. Але, на жаль, дотепер
спостерігається
їх дефіцит,
оскільки
ринок
ІТ
є
глобальним,
високотехнологічним і висококонкурентним.
Найголовнішою проблемою в IT-сфері України є неувага уряду до
проблем ІТ-компаній, випадки рейдерських захоплень, низький рівень
зарплати. На думку експертів [2, с. 113-118], головними причинами відтоку цих
спеціалістів за кордон є відрив певних навчальних програм від реальних потреб
ринку, а також їх не завжди висока якість. Водночас за цілою низкою напрямів
українські заклади вищої освіти, завдяки наявності сильних академічних шкіл,
готують висококласних ексклюзивних ІТ-фахівців, які легко знаходять
прибуткову роботу й кращі умови праці та рівень життя за межами України. А
знайти потрібного й кваліфікованого працівника для вітчизняного підприємства
не просто, з одного боку, через труднощів з оцінкою можливостей та
потенціалу кандидатів за стандартними тестовими методиками, а з іншого –
формування по-справжньому привабливої для них пропозиції.
В Україні склалась дивна ситуація: при високому рівня безробіття має
місце дефіцит висококваліфікованих спеціалістів, тому є широкі можливості
заохочувати їх до праці. Головне для IT-фахівця – це можливість професійного
розвитку, вирішення нових і більш складних завдань, розширення власних
компетенцій часто і при нижчій зарплаті [3]. Деякі експерти виділяють таку
проблему, як сучасні IT-проекти, які досить складні, а їх виконання пов'язане з
великою кількістю ризиків – необхідністю укластися в жорстко задані часові
рамки, забезпечити якість тощо. Вищевказане підкреслює необхідність пошуків
з боку роботодавців інноваційних методів підвищення зацікавленості кадрів.
Таким чином, особливою проблемою формування кадрового потенціалу в
ІТ-сфері є недостатні умови праці та низька заробітна плата, що призводить до
поширення їх міграції за кордон. Для досягнення високої якості кадрового
потенціалу та припинення відтоку за кордон спеціалістів, що особливо
характерно для спеціалістів ІТ-сфери та меншою мірою – для інших галузей, в
першу чергу, повинні самі забезпечити сприятливі умови праці спеціалістам.
Тому підприємство повинно постійно удосконалювати своє кадрове
забезпечення та формувати потрібний для себе кадровий потенціал,
намагаючись максимально сприяти покращенню умов праці та нейтралізації
негативних зовнішніх факторів впливу.
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ПЛАНУВАННЯ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО
РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА
Підвищення продуктивності праці є найважливішим чинником зростання
виробництва продукції і підвищення його ефективності. Ось чому планування
продуктивності праці на підприємстві займає центральне місце у всій системі
планування чисельності та оплати праці. Серед низки заходів, спрямованих на
поліпшення планування зростання продуктивності праці, особливу увагу
заслуговує планування цього показника за основними технічними і
організаційних чинників. При планування продуктивності праці необхідно
враховувати прогресивні зміни розвитку підприємств: безперервне
удосконалення техніки підприємства, впровадження високотехнологічних
процесів, покращення організації виробництва.
Продуктивність праці в плані може визначатися двома методами: прямим і
непрямим. Прямий полягає в розподілі запланованого обсягу робіт на
середньооблікову чисельність працівників. В основі непрямого методу лежить
облік вплив техніко-економічних факторів на зростання продуктивності праці.
Обидва вони доповнюють один одного і дають можливість більш точно
визначити продуктивність праці.
25
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

Планування зростання продуктивності туди за основними технічними і
організаційними факторами має ряд переваг перед іншими методами. Поперше, фактори зростання продуктивності праці утворюють єдину базу для
планування і аналізу. По-друге, планування зростання продуктивності праці за
техніко-організаційними факторами вільно від впливу особливостей грошового
вимірника. По-третє, планування за факторами пов’язане з усіма елементами
розрахунку планової чисельності робітників та працівників.
При складанні планів продуктивності праці розраховуються два основні
показники: виробіток на одного середньооблікового працюючого (промислововиробничий персонал) і трудомісткість продукції. Важливе значення при цьому
займає обчислення відносних показників зміни цих показників.
Найбільш істотним фактором зростання продуктивності праці на
підприємствах є підвищення технічного рівня виробництва. До цієї групи
відносять підвищення продуктивності праці за рахунок впровадження у
виробництво і розширення застосування нової техніки і передової технології, а
також модернізації обладнання, механізацією і автоматизацією виробничих
процесів.
Економія робочої сили за рахунок впровадження нового і модернізації
діючого обладнання може бути розрахована за наступною формулою [1, c. 124]:


 Т
М 100
Ер  100 
100   д ,
(1)
М 1 100  М 2 100

 Тк
де Ер — відносна економія чисельності робітників, %;
М — загальна кількість одиниць обладнання;
М 1 — кількість одиниць обладнання, що не піддається технічному
вдосконаленню;
М 2 — кількість нового або модернізованого обладнання;
П — показник зростання продуктивності праці при експлуатації нового
або модернізованого обладнання, %;
Т д — число місяців дії нового або модернізованого обладнання;
Т к — календарне число місяців в плановому періоді.
Коли відомий відсоток зменшення потреби в робочій силі за рахунок
підвищення продуктивності нового або модернізованого обладнання, для
розрахунку економії робочої сили з урахуванням питомої ваги робітників в
чисельності промислово-виробничого персоналу застосовується формула [2, c.
144]:
ЧРрас  Эр У з
Еч.р 
,
(2)
100 100
де Е ч.р — економія робочої сили в результаті підвищення технічного рівня
виробництва, осіб;
ЧРрас — розрахункова чисельність працюючих, необхідна для виробництва
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планового обсягу продукції виходячи з виробітку базисного
періоду;
У з — питома вага робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування,
в% до чисельності промислово-виробничого персоналу;
Эр — див. формулу 1.
Необхідно визначити економію робочої сили в результаті введення нового
ковальсько-пресового устаткування і модернізації металорізального обладнання
на основі даних табл. 1.
Використовуючи формулу (1), визначимо економію робочої сили в
процентах:
в результаті введення в дію нового обладнання:
40 100

 7
Эр  100 
100    4,3 %;
30 100  10 125

 12

в зв'язку з модернізацією обладнання
70 100

 4
Эр  100 
100    1,4 %.
50 100  20 115

 12
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку впливу технічного рівня виробництва
на підвищення продуктивності праці
Вид обладнання
Показники використання обладнання

ковальськопресове

металоріжуче

40

70

10
–

–
20

1/VIII

1/IX

25

15

5

18,3

Загальна кількість одиниць обладнання на кінець
базисного року
Кількість одиниць обладнання:
що підлягає заміні новим
планується до модернізації в плановому періоді
Термін впровадження нового і модернізованого
обладнання
Підвищення продуктивності праці при використанні
нового і модернізованого обладнання, %
Питома вага робітників, зайнятих обслуговуванням
даного обладнання,% до чисельності промислововиробничого персоналу

Використовуючи формулу (2), обчислимо економію робочої сили при
розрахунковій чисельності промислово-виробничого персоналу підприємства
450 осіб:
в результаті введення в дію нового обладнання:

Эч.р 

450  4,3  5
 1 осіб ;
100 100
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в зв'язку з модернізацією обладнання:

Эч.р 

450 1,4 18,3
 1 осіб .
100 100

Таким чином, за рахунок підвищення технічного рівня виробництва
економія робочої сили складе 2 осіб.
Розрахунок планового рівня продуктивності праці за рахунок підвищення
технічного рівня виробництва дозволяє точно визначити планову чисельність
промислово-виробничого персоналу і плановий фонд заробітної плати
працівників.
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МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ
ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах інноваційної економіки активізуються процеси формування
нової парадигми підприємства, що ґрунтується на розробці доктрини
інтелектуального капіталу, де ключову роль відіграють інтелект, знання,
інформація, а ця тенденція все більше визначає рівень креації вартості
підприємства [1]. Досліджуючи можливості становлення «економіки знань» в
Україні, В. Геєць відзначає, що «в економіці знань визначальним є
інтелектуальний потенціал суспільства», однією з головних функцій якого є
«розвиток творчих навичок, і в тому числі теоретичного мислення» [2, с. 6].
Ключовим елементом, який визначає інноваційні можливості сучасного
підприємства є ефективний мотиваційний механізм управління творчою
інтелектуальною працею. Творчий потенціал співробітників визначає
креативну цінність персоніфікованого інтелектуального капіталу, який містить
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у собі пов'язані з роботою знання й уміння, творчі здібності, рівень освіти,
професійну кваліфікацію, лояльність, ціннісні установки персоналу,
психометричні характеристики.
Науковці [3, с.19] виділяють три підходи до мотивації праці:
диспозиційний, когнітивний та підкріплюваної мотивації. До першої групи
належать теорії потреб А. Маслоу, К. Альфредера, двофакторна теорія Ф.
Герцберга, теорія потреб у досягненнях Д. Мак-Клеланда та ін. Ці теорії
ґрунтуються на припущенні про те, що рушійними мотивами поведінки є базові
людські потреби. З цим підходом пов’язана також теорія про те, що значущими
факторами трудової активності є особистісні риси та особистісні цінності [3].
До когнітивних теорій відносять теорію очікувань В. Врума, її
модифікації Д. Кемпбелла, Л. Портера і Е. Лоулера, теорію справедливості С.
Адамса, цільову теорію Е. Локка та ін. У цих теоріях головна роль приділяється
процесам прийняття рішень і пов’язаним із ними факторам, які впливають на
рішення про те, варто чи не варто докладати зусиль до роботи. З позиції
когнітивного підходу мотивація є свідомим вибором, зробленим на основі
процесу ухвалення рішень, у ході якого порівнюються варіанти, зважуються
витрати та вигоди й оцінюється вірогідність досягнення бажаних результатів
[4].
Третій теоретичний підхід утілився у моделі підкріплюваної мотивації і
заснований на припущенні, що зусилля залежать від того, чи
винагороджувалися (підкріплювалися) зусилля у подібній ситуації в минулому.
Теорія підкріплення залишає осторонь питання потреб і роздумів працівників і
привертає увагу менеджменту до аналізу взаємозв’язків між поведінкою
співробітників організації та її наслідків. Прихильники теорії досліджують
проблеми зміни поведінки людей у процесі праці, адекватного використання
негайної винагороди і покарань. Оскільки основний принцип моделі
підкріплення говорить, що люди вкладають зусилля у поведінку, яка
винагороджується, то в наслідках із цієї моделі, що мають відношення до
мотивації, мова йде винятково про винагороди. Винагорода бажаної поведінки
повинна впливати на загальний рівень трудової активності співробітників
організації [3].
Важливо наголосити, що результати творчої інтелектуальної праці прямо
пов’язані із самовдосконаленням особистості. Мотиваційний механізм
інтелектуальної діяльності на підприємстві має ґрунтуватись на сумарному
поєднанні самомотивації та зовнішніх мотиваторів творчої активності
персоналу. Тому менеджерам необхідно здійснювати реалізацію мотиваційної
функції з використанням комбінованих схем диспозиційної, когнітивної та
підкріплюваної мотивації; максимально скорочувати вплив антистимулів, а для
цього потрібно прагнути розуміти і враховувати сутність та специфіку
самомотивації працівників до інтелектуальної діяльності, створювати умови
для розкриття творчого потенціалу персоналу. Варто застосовувати в даному
контексті і зарубіжний досвід. Наприклад, у компанії IBM створено всі умови
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для розвитку і розкриття творчого потенціалу команди – це кабіни знань,
внутрішні мережі, проведення різноманітних форумів тощо; у фінансовій
компанії Skandia функціонує Центр майбутнього компанії Skandia, який є
лабораторією для інтелектуального капіталу, де створені умови для
максимально ефективного використання можливостей для творчого діалогу
працівників.
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що cучасні підприємства
повинні бути зорієнтовані на інноваційні моделі розвитку, що, у свою чергу,
вимагає налагодження процесів генерування інтелектуальних продуктів,
забезпечення ефективного використання усіх видів інтелектуального капіталу.
Тому ефективний мотиваційний механізм управління творчою інтелектуальною
працею – фундамент, на якому будується ефективність роботи сучасного
підприємства в цілому.
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ДЕЛЕГУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Зі зміною реалій сьогодення та великою значимістю часу керівника,
шляхом делегування та розподілу серед працівників певної частини завдань,
керівництво має можливість досягти запланованих цілей організації значно
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швидше. Без передачі частини завдань, керівник має їх виконувати самостійно,
що часто неможливо через такі причини: робочий час керівника обмежений, не
завжди керівник володіє найвищими професійними здібностями з певного кола
завдань, керівник не вміє або не бажає використовувати методи делегування. А
саме організаційні відносини набувають актуального питання, адже із
досягненням певного рівня організаційних відносин процес управління не
вичерпується, а набуває нового завдання: зберегти і підтримати, удосконалити
та розвинути стан упорядкування, організованості системи, що вирішується
функцією регулювання відносин. Організаційний процес неможливо зрозуміти
без розуміння делегування і пов'язаних з ним повноважень і відповідальності.
Делегування – розподіл завдань і передача повноважень працівнику, який
приймає на себе відповідальність за їх виконання [2, с. 69].
Процес делегування охоплює наступні завдання: передавання
повноважень (підлеглий приймає рішення обмежено, а керівник використовує
ресурси і зусилля підлеглих для досягнення цілей); прийняття відповідальності
(підлеглий має виконувати завдання задовільно); підзвітність (підлеглий має
усвідомлювати наслідки своїх дій і повідомляти про них керівнику) [1, с. 17].
Разом з тим слід зауважити, що підлеглий ніколи не несе повної
відповідальності, оскільки за результат справи в цілому відповідає той, хто
передає свої повноваження [2, с. 69].
Проте, якщо керівник вирішив делегувати певні повноваження
працівнику, здійснюється процес делегування. Цей процес можна зробити
більш ефективним, при дотриманні певних принципів:
1. При делегуванні потрібно чітко визначити кінцеву мету: якщо
менеджери встановлять чіткі критерії, результати, очікувані від підлеглого, і
чому це завдання важливе, це дасть працівнику усвідомлення цілей і
конкретних наслідків своєї роботи.
2. Делегування повноважень повинно відбуватися всебічно: повинні бути
визначеними і умови виконання завдання (межі використання ресурсів,
граничні терміни здачі завдання, графік звітності та ін.).
3. Зацікавлення працівника у питаннях делегування повноважень:
менеджери можуть дозволити підлеглим вирішувати такі питання: початок та
кінцевий термін виконання роботи, рівень відповідальності, яким чином її
виконувати, які ресурси необхідно задіяти та ін. Результатом такого виду
делегування має стати особистісний розвиток працівника.
4. Не варто надавати підлеглому занадто широку свободу дій, адже це
може привести до зловживання повноваженнями. Менеджер цілком може
наділити працівника первинною відповідальністю за часткові результати.
5. До виконання потрібних завдань потрібно долучати працівників, які
безпосередньо приймають участь у роботі і в ухваленні рішень. Це призведе до
зменшення трудових витрат і втрат, які витрачатимуться на збір інформації.
6. При делегуванні повноважень, підлеглий має бути забезпечений
підтримкою, а вона в свою чергу може виражатися у наступних аспектах:
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виступ менеджерів із повідомленнями про очікувані результати від роботи,
надання інформації про ресурси, надання доступу до звітів, нових
інформаційних даних та ін. Ця підтримка свідчить також про зацікавленість
менеджера у результатах роботи та його піклування про підлеглих.
7. Після того, як менеджер делегував певні повноваження, наділив
працівника визначеними правами, необхідно відмовитися від занадто пильного
контролю над підлеглим, оскільки основна мета делегування – якісне
виконання завдання, тому менеджеру необхідно перевіряти результати роботи,
якість виконання.
8. Делегування повноважень має відбуватись послідовно, тобто менеджер
постійно доручає підлеглим певні завдання, а не тільки тоді, коли сам не може
впоратися, і що делегуються не тільки приємні, а й неприємні завдання.
9. Потрібно пояснити працівникам перспективи досягнення результатів
щодо поставленої задачі: в цьому випадку вони мають краще зрозуміти
завдання, якщо знатимуть, яка нагорода, які перспективи чекають їх у разі
успіху, як це вплине на кінцевого споживача або на місію організації і т.д.
Отже, в процесі делегування важливим є не тільки пряме виконання завдань,
але й зміцнення міжособистісних відносин. Успішно виконане завдання має
приводити також до зміцнення взаємин з іншими співробітниками всієї
організації, в команді або з менеджером. Тому потрібно, щоб результати
досвіду в питанні делегування повноважень зміцнювали як міжособистісні
відносини, так і організацію в цілому.
Список використаних джерел
1. Саюн О.В. Основи менеджменту. Черкаси: ДНЗ Черкаський
будівельний ліцей, 2014. 216 с.
2. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. Київ: Центр учбової
літератури, 2010. 360 с.
Евлахова Д. В.,
студент
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Непран А. В.,
канд. екон. наук, доцент, викладач циклової комісії економіки,
управління та адміністрування
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПЛАНУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ
ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Найбільш відповідальним етапом в розробці плану по собівартості
продукції є розрахунок можливого зниження витрат на виробництво продукції,
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визначення конкретних шляхів їх зниження. Обчислення планового розміру
зниження собівартості товарної продукції може здійснюватися укрупнено і
уточнено.
Визначення можливого зниження собівартості продукції в плановому
періоді здійснюється на основі техніко-економічних розрахунків з
найважливіших факторів. Планування зниження собівартості продукції слід
здійснювати за такими факторами: а) економії основних матеріалів,
допоміжних матеріалів, палива, електроенергії і т. п., отриманих в результаті
зміни норм витрати і цін; б) економії по заробітній платі, що досягається
внаслідок зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати; в)
зростання обсягу виробництва, а в залежності від нього – відносного і
абсолютного скорочення непропорційних витрат на одиницю продукції.
Укрупнених розрахунок розміру зниження собівартості товарної продукції
здійснюється на основі структури собівартості за звітний період і відносне
зміна витрат (в %) за окремими статтями.
Розглянемо методику розрахунку зниження собівартості товарної
продукції по перерахованих груп чинників.
Велике значення у формуванні собівартості промислової продукції мають
витрати на сировину і матеріали, питома вага яких становить ⅔ всіх витрат на
виробництво товарної продукції. Вплив норм і цін на матеріали на зміну
собівартості продукції розраховується за формулою [1, c. 614]:
Т Т 

Си. с  100  ц н   У м ,
100 

где Си. с — зміна собівартості продукції за рахунок зміни норм і цін на

матеріали;
Т н , Т ц — темп зростання норм і цін;
У м — питома вага матеріальних витрат у собівартості товарної
продукції.

У числі факторів центральне місце займає зростання продуктивності праці.
Особливе значення вплив цього фактору в трудомістких галузях і виробництва,
де найбільш висока питома вага в собівартості займають витрати по заробітній
платі. Вплив продуктивності праці на зміну собівартості продукції
здійснюється за формулою [2, c. 204]:

Т з. п 
  У з. п ,
Сп. т  100 

Т п. т 

де Сп. т — зміна собівартості продукції за рахунок зростання
Т з. п
Т п. т
У з. п

продуктивності праці;
— темп зростання заробітної плати;
— темп зростання продуктивності праці;
— питома вага заробітної плати в собівартості товарної
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продукції.
Збільшення обсягу випуску продукції призводить до відносної економії
умовно-постійних витрат. Витрати на утримання апарату цеху і підприємства в
цілому, витрати по ремонту обладнання, за змістом охорони, ремонту будівель і
споруд і та ін. не залежать від обсягу виробництва. Тому із зростанням обсягу
виробництва питома вага їх, що припадають на одиницю продукції, знижується.
Вплив цієї групи витрат на зміну собівартості визначається за формулою:

Т у. п 
  У у. п ,
С у -п. р  100 

Т в. п 

де С у-п. р — зміна собівартості продукції за рахунок умовно-постійних
витрат;
Т у. п — темп зростання умовно-постійних витрат;
Т в. п — темп зростання обсягу випуску товарної продукції;
У у. п — питома вага умовно-постійних витрат.

Наведемо приклад укрупненого розрахунку зниження собівартості
товарної продукції.
Структура собівартості продукції, за даними звітного періоду,
характеризувалася наступним питомою вагою витрат по окремих статтях (в %):
1. Основні матеріали
2. Паливо технологічне
3. Електроенергія технологічна
4. Заробітна плата виробничих робітників
5. Витрати по утриманню та експлуатації
обладнання
6. Загальноцехові витрати
7. Загальнозаводські витрати
8. Позавиробничі витрати
Всього

28,5
10,3
10,9
10,1
18,3
10,4
9,8
1,7
100,0

У плановому періоді намічено наступну зміну витрат по окремих статтях
витрат (у% до звітного періоду):
1. Норми витрати основних і допоміжних матеріалів
2. Ціни на основні та допоміжні матеріали
3. Норми витрати на паливо і електроенергію
4. Ціни на паливо і електроенергію
5. Підвищення продуктивності праці виробничих-них
робочих
6. Підвищення середньої заробітної плати виробничих
робітників
7. Витрати по утриманню та експлуатації обладнання
8. Загальноцехові витрати

–5
+7
–3
+4
+10
+8
+9
+3
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9. Загальнозаводські витрати
10. Позавиробничі витрати
11. Об'єм виробництва

+5
+6
+14

На підставі цих даних можна визначити відсоток зниження собівартості
продукції наступним розрахунком (табл. 1).
Таблиця 1
Укрупнений розрахунок зниження собівартості
№
п/п
1

Сировина і основні матеріали

2

Паливо технологічне

3

5

Заробітна плата виробничих
робітників
Витрати по утриманню та
експлуатації обладнання
Загальноцехові витрати

6

Загальнозаводські витрати

7

Позавиробничі витрати

4

Зміна за статтею
(в %) 1

Загальне зниження
собівартості (в %)

95 107
 –1,65
100
97  104
100 
 –0,88
100
108  100
100 
 1,82
110
109  100
100 
 4,38
114
103  100
100 
 9,65
114
101,7  100
100 
 10,79
114
106  100
100 
 7,02
114

1,65  28,5
 –0,47
100
0,88  21,2
 –0,19
100
1,82  10,1
 0,18
100
4,38  18,3
 0,80
100
9,65  10,4
 1,00
100
10,79  9,8
 1,06
100
7,02  1,7
 0,12
100

Статті затрат

1

100 

Всього
Мінус означає підвищення собівартості.

2,50

Таким чином, загальний розмір зниження собівартості складе 2,5%. Якщо
загальна сума собівартості продукції 2800 тис. грн, то розмір зниження
2800  2,5 
собівартості складе 70 тис. грн 
.


100
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ МАРКЕТИНГОМ
ПЕРСОНАЛУ АТП
Формування системи внутрішнього маркетингу на підприємстві в даний час є
необхідною умовою успішного розвитку фірми. Аналіз праць вітчизняних та
закордонних дослідників [1-6] показав, що більшість вчених приділяють увагу
розробці структури управління (організаційних структур) и майже не розглядають
питання побудови системи управління внутрішнім маркетингом персоналу
підприємства. Для цього потрібно застосувати системний підхід. Системний підхід –
напрям методології дослідження, в основі якого лежить розгляд об'єкту як цілісної
безлічі елементів в сукупності стосунків і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкту як
системи.
Управління – це економічна категорія, яка представляє особливу форму
економічних відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її
стійкість, або перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей [7].
Об'єктом при управлінні внутрішнім маркетингом на АТП (керованою
підсистемою) виступає ланцюг інтегрованих процесів внутрішнього маркетингу
підприємства. Входом у підсистему є трудові, матеріальні, організаційні, інформаційні
та інші ресурси, а виходом – цінність та лояльність персоналу АТП.
Суб'єктом управління (керованою підсистемою) є сукупність структурнофункціональної, інформаційно-поведінкової підсистем та підсистеми саморозвитку,
тобто це структурно-визначенні об'єднання людей й керівників на персональному
рівні, що за допомогою функцій управляння здійснюють управлінську діяльність та
мають для цього повноваження.
Виходячи з того, що існують різноманітні рівні управління (стратегічний,
тактичний та оперативний), структурно-функціональну підсистему можна
представити як взаємозв’язок двох циклів – елементарного та розширеного. Під
циклом управління розуміється повна сукупність періодично послідовних один за
одним складових процесу управління. Розширений цикл управління відповідає рівню
вищого керівництва АТП, а елементарний – рівню управлінського персоналу –
керівників відділів та підрозділів.
Єдність організації технології, загальних функцій і методів управління складає
структурно-функціональну підсистему системи управління (СФП). Ця сукупність
управлінських органів, підрозділів та виконавців, виконуючих закріплені за ними
функції, а також сукупність методів, за допомогою яких здійснюється управлінський
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вплив. Структурно-функціональна підсистема характеризує систему управління
внутрішнім маркетингом в АТП.
Інформаційно-поведінкова підсистема системи управління (ІПП) на основі
розвитку інформаційних каналів та зв’язків поєднує разом цілі організації, які втілені в
критеріях функціонування, управлінську ідеологію, інтереси, і критеріальнонормативну базу працівників управління, процедури й організацію управлінської
діяльності. У даному випадку на вході процесу стоять людські, організаційні та
матеріальні ресурси, а також запити управлінського персоналу АТП; а на виході –
функціональна якість виконання управлінським персоналом своїх обов’язків,
вдоволення запитів персоналу.
Підсистема саморозвитку системи управління є третьою підсистемою системи
управління внутрішнім маркетингом. Найважливішим напрямком функціонування
підсистеми саморозвитку є розвиток кадрів системи управління. Для ефективної
діяльності підсистеми саморозвитку необхідне відповідне методичне забезпечення
оцінки функціонування системи управління та розробці основних напрямів розвитку
системи управління внутрішнім маркетингом, яка у теперішній час недостатньо
розвинута.
З огляду на це, під управлінням внутрішнім маркетингом персоналу
підприємства пропонується розуміти систематичну, цілеспрямовану, планомірну
діяльність зі створення оптимальних умов праці, розвитку персоналу та
внутрішньоорганізаційних взаємодій за допомогою планування, аналізу, організації,
обліку й контролю виконання кожного процесу внутрішнього маркетингу для
досягнення цілей підприємства, з урахуванням потреб зовнішніх споживачів.
Таким чином, запропонована система управління внутрішнім маркетингом
персоналу в АТП у вигляді проблемно-орієнтованого контуру, виділеного в чинній
системі управління, яка носить цільовий циклічний характер, дозволяє своєчасно
реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства,
оперативно використовувати отриману інформацію в системі управління.
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ВАЖЛИВІ СУБ’ЄКТИ СУСПІЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ ЕКОНОМІКИ
Однією з проблем управління розвитком суспільства в сучасних умовах є
недостатньо глибоке розуміння суспільного, соціального характеру економіки.
Як відоме, основними суб’єктами сучасної економіки є держава, фірма, ринок і
людина [1]. Однак розуміння їх соціально-економічної природи пройшло
складний шлях. Звернення, акцентування уваги до їх виключне соціальноекономічної природи, до того, що реальна економіка є соціальна економіка
(СЕ) й стало метою даної доповіді. При цьому автори вважають за необхідне
акцентувати увагу на вирішенні чотирьох окремих задач – звернення уваги до
соціально-економічної природи саме чотирьох інститутів, суб’єктів СЕ:
держави, фірми, ринку і людини й саме у такій послідовності.
Аналіз літературних джерел показує, що СЕ була, є і буде завжди. Так, у
працях Ксенофонта, Платона та Аристотеля встановлені окремі важливі
аспекти СЕ. Вони отримали подальший розвиток й в епоху капіталізму [2].
При вирішенні першої задачі було встановлено, що античні грекі (Платон,
Ксенофонт, Аристотель) державу розглядали як переважно політичний інститут
(від грецького місто-поліс, город-держава), тобто, тільки як суспільний, не
економічний інститут [1,2]. Вони не виконували термін «соціальний», але по
суті у сучасному контексті державу вони розуміли саме як тільки соціальний
інститут. Заняття економікою вони вважали навіть негідним для правлячої
еліти.
Навпаки, державу, як не тільки соціальний, але й економічний інститут
вперше починає розглядати Антуан де Монкретьєн [1]. Саме Монкретьєну ми
зобов’язані появою терміну, який синтезує економічні і соціальні явища,
процеси, – терміну «політична економія», тобто «державна економіка». Він був
завзятим прихильником активної економічної ролі держави у сфері зовнішньої
торгівлі, прихильником державної політики протекціонізму у зовнішній
торгівлі. Однак в особливо значній ролі держави, як не тільки соціального, але
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й економічного інституту, остаточно переконалися тільки з часів Великої
депресії. Саме Велика депресія просто змусила до відмови від сформованого
стереотипу розглядати державу тільки як соціальний інститут [3].
Вирішення другого питання – визначення статусу фірми (підприємства) –
показало, що вже давні грекі економіку підприємства (точніше економіку
домашнього господарства, економіку натурального господарств – як прообразу
майбутньої, сучасної фірми), вважали соціальною. І тут треба знову відмітити
таку особливість – знову звернути увагу на те, що вони не виконували термін
«соціальний»; для них важливе було акцентувати увагу на моральному аспекті
економіки і аморальному аспекті хрематистики. Однак, як відоме, саме мораль
лежить в основі соціуму – саме мораль встановлює правила поведінки у
соціумі. У подальшому на соціально-економічної природі фірми, бізнесу
наполягають відомі представники японського бізнесу і підприємництва.
Японські економісти в середині 50-х років ХХ століття прийшли до висновку
про не тільки економічний, але і соціальний характер самої фірми [4].
Авторам видається не перебільшенням вважати і ринок не тільки
економічним, але і соціальним явищем, соціально-економічним інститутом.
Насправді, ринок – це не тільки організація мінової вартості – чисто
економічного явища; ринок – це й організація взаємодії соціумів: продавців,
покупців і держави як соціально-економічного інституту.
Заслуговує увагу й така точка зору: найважливішим, але тільки
соціальним суб'єктом, тільки соціальним інститутом з часів античних авторів
розуміли людину. Так, вперше про нього говорить ще Аристотель: «Людина –
це істота соціальна» [3]. Аристотель ще не бачить його найважливішим
економічним суб'єктом СЕ.
Вперше про людину не тільки як про соціальний, але й економічний
суб'єкт СЕ висловився соціальний економіст Адам Сміт [1]. Людина за Смітом
є істотою не тільки соціальною, як стверджував Аристотель, а й економічною,
він вводить поняття «економічна людина». Логіка Сміта така: головний мотив
діяльності людини як істоти економічної – корисливий інтерес [1]. Але
отримати вигоду з власного інтересу «людина» може, тільки надаючи послуги
іншим людям, пропонуючи предмети або послуги своєї праці. У соціальноекономічній концепції Сміта людина є центральним поняттям [1]. Він розглядає
людину як особливий соціально-економічний інститут і, перш за все, з
моральної сторони, як моральний інститут. Він ніби переймає естафету не у
Ксенофонта, Платона і Аристотеля, а у Протагора (485-410 до н. е.). Саме
Протагор, ще задовго до Аристотеля, людину розуміє в найширшому та
високому контексті: «Людина - міра всіх речей», людина - міра всього, у тому
числі і соціального, і економічного [1].
Висновок. На думку авторів людину слід розуміти як особливий
соціально-економічний інститут ще й тому, що він присутній і в усіх трьох
інших соціально-економічних інститутах: державі, підприємстві, ринку. Саме
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людина вже зараз і особливо в майбутньому буде головним суб'єктом СЕ, –
саме вона визначає інші три.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ПРОГНОЗНОГО АНАЛІЗУ У ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Для сільського господарства характерна сезонність виробництва, що
пов'язано з розбіжністю між періодами роботи та періодами виробництва й
реалізацією. Сезонність суттєво впливає на використання ресурсного
потенціалу, організацію процесу виробництва і в цілому на ефективність
діяльності підприємств цієї галузі. Також сезонність виробництва продукції є
причиною нерівномірного надходження доходів, що пов'язано зі спеціалізацією
господарств. Джерелом підвищення рівня доходу для сільськогосподарських
підприємств може бути використання прогнозу як засобу управління збутом
продукції підприємства з метою її вчасної реалізації.
Для того, щоб прогнозування було найбільш ефективним, цілі повинні
бути конкретно визначеними. Тобто, для кожної цілі повинні існувати критерії,
які б дозволили оцінити ступіть її досяжності. Без них не можлива реалізація
основної функції управління – контролю. Виходячи із цього можна зробити
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висновок, що ціль обов’язково повинна мати ступінь досяжності яку можливо
кількісно визначити. Прогнозування є зіставленням прогнозу розвитку,
становища, розширення чого-небудь на основі вивчення обґрунтовано
відібраних даних. Питанням виду та методів прогнозного аналізу присвячені
роботи таких науковців як Н. Кубінія [1], В. Грибова та В. Грузинова [2], Д.
Гур’єва [3], О.В. Суворова [4] та багатьох інших дослідників. Зазначені автори
наводять класифікацію прогнозів та обґрунтовують необхідність використання
певних економіко-математичних моделей прогнозування у діяльність
підприємства з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Існує велика
кількість готових моделей, систем, методів побудови прогнозів. Більшість із
них формальні, тобто представляються у вигляді математичних формул, законів
тощо. Автори пропонують проаналізувати та запропонувати метод
прогнозування, що придатний для використання на сільськогосподарському
підприємстві, звертаючи увагу на те, що одна з головних критеріїв для
прогнозування діяльності сільськогосподарського підприємства є сезонність
(табл. 1.).
Таблиця 1
Характеристика методів прогнозування
[Складено за джерелами 1-4]
Метод
Класичний метод
(Бокса-Дженкінса)
Трендовий метод:
 ковзного
середнього;
 метод Хольта;
Статистичний
метод

Недоліки
Не враховує
сезонності,
складність у
використанні
Не враховує
фактори сезонності.
Залежить від
специфіки роботи

Переваги
Дозволяє дослідити
частотну структуру
випадкових процесів

Враховує сезонність
Можна прогнозувати
велику кількість
показників (виторг,
продаж у натур. од,
кількість операцій)

Актуальність
на с/г п-ві
-

+
+

Очевидно, що помилки в прогнозуванні попиту ведуть або до надмірного
наповнення складів, що підвищує витрати на зберігання продукції, або до
неможливості реалізувати той чи інший товар покупцеві через відсутність його
на складі, що негативно відбивається на лояльності клієнта до компанії та
знижує прибуток. Зміст цінової політики підприємства полягає в тому, щоб
встановлювати на товари чи послуги такі ціни й так їх змінювати в залежності
від положення на ринку, щоб забезпечити намічений обсяг прибутку та
вирішувати інші завдання підприємства. Верхньою межею ціни, що
встановлюється є ринкова ціна, яка формується відповідно до попиту
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споживача, а з іншої сторони – на її рівень впливають конкуренти, виробники
аналогічних товарів. Як відомо величина попиту на продукцію
сільськогосподарського підприємства, як і ціна, залежать від сезонності.
Після побудови будь-якої моделі важливо перевіряти, наскільки
адекватно вона побудована. Для цього можна скористатися візуальним аналізом
зі зрушенням прогнозу на кілька кроків назад або аналізом залишків –
стандартним методом перевірки адекватності побудованої статистичної моделі.
Сільське господарство схильне до більших ризиків, пов'язаними із зовнішнім
середовищем, ніж багато інших галузей народного господарства, тому
використання методів прогнозування допоможе розробити заходи з мінімізації
ризиків та залежності від циклічності, які виникають внаслідок сезонності.
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємства, які бажають досягти успіху в умовах динамізму
зовнішнього середовища, повинні враховувати дві групи чинників. Це зовнішні
та внутрішні фактори формування конкурентних переваг – ринкові чинники та
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ключові компетентності самого підприємства. Зовнішні чинники успіху мають
ринкове походження і відображають вподобання клієнтів, їх відношення до
якості продукції, ціни реалізації, тобто отримання додаткової корисності.
Відносно ключових компетенцій, то це сукупність навичок і технологій, яка
базується на явних та прихованих знаннях, забезпечує формування цінностей у
системі клієнта, є оригінальною стосовно конкурентів і відкриває доступ до
нових ринків [1, с. 127]. Їх достатньо складно імітувати та передавати. Ресурси
фірми приймають форму ключових компетентностей, якщо відбір і комбінація
ресурсів здійснюється краще, оригінальніше, швидше за конкурентів. Ключові
компетентності мають стабільно забезпечувати конкурентні переваги та
ресурсну відмінність відносно інших суб’єктів ринку. Можливість відтворення
конкурентами ключової компетентностей веде до її знецінення та втрату
унікальності.
Через посилення процесів глобалізації бізнесу, постійне розширення
інформаційних та інноваційних технологій, формування конкурентних переваг
лише за якісними та ціновими параметрами поступово втрачають свою
стійкість та стають легко відтворюваними. Тому підприємство наразі конкурує
не тільки своєю продукцією, а й здатністю створювати, оновлювати та
використовувати організаційні знання – інтелектуальні ресурси, що згодом
втілюються саме в продукцію та послуги. Така сукупність знань, навичок,
вмінь, що забезпечують конкурентні переваги та належать як працівниками, так
і підприємству в цілому й створює компетентність організації [2].
Компетентності підприємства є обов’язковою та невід’ємною частиною
стратегічних активів, що поєднує колективні знання та досвід з ефективною
технологією і забезпечує тим самим унікальність підприємства, тобто створює
неповторні конкурентні переваги у зовнішньому середовищі. Ключові
компетентності не впливають безпосередньо на успіх підприємства, адже вони
є невідчутними для клієнтів, однак, тільки за рахунок внутрішнього розвитку та
раціонального використання ресурсів та навичок підприємство здатне
випускати бажану продукцію, що приверне та задовольнить покупців.
Один із підходів до формулювання визначення компетентності
підприємства, що визначає її як загальну сукупність наявних компетенцій:
характеристик і чинників та/або якостей персоналу, надають вчені Верба В.А.
та Гребешкова О.М. Окрім того, вони запропонували ідентифікувати такі
компетенції підприємства за п'ятьма рівнями [3]: окремих індивідуумів
(професійні компетенції); ролей, що виконують члени колективу в групах у
процесі господарської діяльності (рольові компетенції); здійснення певних
функцій у процесі виробництва та реалізації продукції (функціональні
компетенції); підприємства як учасника ринкових відносин (стратегічні
компетенції); неповторності та відмітності підприємства (ключові компетенції).
Основою концепції ключових компетенцій є орієнтація на внутрішні
інтелектуальні ресурси, а не на матеріальні ресурси і не на ринкову позицію.
Компетенції підприємства не з'являються самі собою, а досягаються свідомим
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зусиллям, в результаті тривалої і ефективної роботи, неодмінна умова якої відбір персоналу з необхідними знаннями та навичками і організація
колективної роботи для досягнення більш високих результатів. У той же час,
носії інтелектуального капіталу не можуть постійно володіти високим його
рівнем без навчання та розвитку. Отже, розвиток інтелектуального капіталу
забезпечує підприємству не тільки можливість виживати і існувати на ринку,
але і економічний успіх. Для цього підприємству необхідно здійснювати
політику на випередження щодо підготовки, навчання і розвитку персоналу, що
досягається шляхом перетворення підприємства в компетентну організацію,
співробітники якої будуть здійснювати самостійне навчання.
Тому основними завданнями при створенні компетентної організації що
самостійно здійснює навчання є: формування моделі компетентного
співробітника організації; оцінювання відповідності співробітників розробленій
моделі; виявлення невідповідності наявних знань, умінь і навичок
співробітників для формування ключових компетентностей підприємства;
створення системи навчання персоналу відповідно до визначеної моделі
компетентного спеціаліста; створення системи мотивації персоналу до
постійного самостійного особистісного та професійного зростання; створення
умов для розкриття існуючого інтелектуального потенціалу співробітників;
моніторинг рівня розвитку компетентностей співробітників відповідно до
визначеної моделі. Отже, своєчасне перенесення акцентів підприємствами з
конкурентної боротьби на формування, підтримування та розвиток власних
ключових компетентностей призведе до стійкої конкурентної позиції у
стратегічній перспективі.
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д. е. н, доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і
комерційним бізнесом
Український державний університет залізничного транспорту (м.
Харків)
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сучасний етап економічного реформування національної економіки
висуває нові вимоги до забезпечення конкурентоспроможності підприємств
залізничного
транспорту.
Основним
напрямом
забезпечення
конкурентоспроможності за таких умов є підвищення якості транспортних
послуг, що вимагає термінового удосконалення бізнес-процесів всіх складових
виконання транспортної роботи [1]. Тим більше, що забезпечення ефективності
бізнес-процесів на підприємствах залізничного транспорту вимагає
об'єктивного оцінювання роботи галузі та виокремлення перспективних
напрямів розвитку [2]. Зокрема, для розвитку вантажних перевезень необхідно:
 розширити діяльність у нерегульованих сегментах із наданням послуг
у природньо-монопольному сегменті;
 побудувати довготривалі відносини із головними партнерами на ринку
транспортно-логістичних послуг;
 приймати активну участь у глобальних траспортних мережах;
 розвивати та запроваджувати новаційні продукти і послуги в
транспортному обслуговуванні;
 збільшувати обсяги транзитних перевезень;
 забезпечувати надійне фінансування для розвитку інфраструктури.
Для розвитку транспортно-логістичного сектору необхідно:
 запроваджувати
комплексне
обслуговування
споживачів
за
принципами «одного вікна» та «задоволення логістичних потреб клієнта з
одночасним скороченням витрат і підвищенням дохідності»;
 запроваджувати каталог послуг за запитами споживачів;
 створювати єдину базу клієнтів;
 розробляти нові підходи до співпраці з іншими видами транспорту;
 розвивати логістичний бізнес із дотриманням європейських стандартів
і розвитком новітніх технологій та інфраструктури транспортно-логістичних
послуг;
 запроваджувати синхронізацію логістичних проєктів з метою
координації транспортних активів та тиражування передових логістичних
технологій, розширення клієнтської бази, тощо.
Враховуючи специфічний характер динаміки розвитку бізнес-процесів у
сфері пасажирських перевезень далекого сполучення та приміських перевезень,
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основними підходами в їхньому розвитку є [3]:
 активізація розроблення та просування принципово нових продуктів і
послуг за прийнятними цінами;
 розроблення підходів щодо взаємодії з органами державної влади для
забезпечення підтримки соціальних перевезень;
 запровадження довгострокової програми розвитку інфраструктури для
пасажирського руху з метою забезпечення зростання частки перевезень у
денних поїздах, розширення маршрутної мережі, впровадження прискореного
(швидкісного) руху, організація мультимодальних перевезень у кооперації з
автобусним та іншими видами транспорту, перехід на переважно електронні
проїзні та перевізні документи;
 удосконалення тарифної політики;
 створення
оптимальної
транспортної
системи
з
високою
економічністю, надійністю та безпечністю;
 підвищення привабливості приміських перевезень для споживачів за
рахунок оптимізації розкладу руху, збільшення маршрутної швидкості,
удосконалення системи продажу квитків, оновлення рухомого складу,
задоволення попиту на найбільш завантажених маршрутах;
 інтеграція приміських перевезень з міськими транспортними
маршрутами та перевезеннями іншими видами транспорту;
 модернізація інфраструктури вокзалів і станцій, утворення
багатофункціональних транспортно-пересадочних вузлів для інтеграції
приміських перевезень з залізничними перевезеннями в далекому сполученні та
іншими видами транспорту.
Та, на жаль, реальний стан господарської діяльності підприємств
залізничного транспорту є досить складним. Це призводить до того, що для
запровадження більшості необхідних бізнес-процесів буде витрачено досить
багато часу, що призведе до зниження рівня їхньої ефективності та
конкурентності. Тож, із всієї багатовекторності бізнес-процесів, які необхідні
для забезпечення ефективного функціонування підприємств залізничного
транспорту, необхідно вибрати найбільш оптимальні та реальні для реалізації і
спрямувати всі сили сфери для їхньої реалізації.
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ SMART CITIES
Значна кількість чинників, пов’язаних з постійним дефіцитом ресурсів,
кліматичними змінами, посиленням урбаністичних тенденцій, впливом
інформаційно-комунікативних технологій на суспільне життя, зростаючі
потреби автоматизувати та інтегрувати в єдину систему управління інженерні
та транспортні мережі стимулюють муніципальні утворення до пошуку
сучасних підходів щодо реалізації основних функцій міста та надання суспільно
важливих послуг. Зазначена проблематика стосується впровадження цифрових
технологій на основі енергозберігаючих підходів, організації сучасних систем
утилізації та переробки побутових відходів, реалізації системи електронного
урядування та надання адміністративних послуг, контроль за функціонуванням
інфраструктурних об’єктів та реалізація функцій безпеки. Завдяки вказаним
напрямам розвитку міста, ключовими цілями стає забезпечення прийнятних
соціально-економічних стандартів, формування високої якості життя та
гарантування задоволення сучасних потреб споживачів суспільних послуг.
Трендом розвитку великих та середніх міст останніх десятиліть стали проекти,
об’єднані у концепцію Smart Cities.
Під поняттям Smart Cities («Розумні» міста) розглядают контроль та
інтеграцію елементів інфраструктури (дороги, мости, тунелі, метро, аеропорти,
морські та річкові порти, водопостачання та водовідведення), що дозволяє
оптимізувати міські ресурси та розширити надання послуг громадянам,
водночас покращуючи їх та зменшуючи витрати. Дослідницька група IBM
стверджує, що розумне місто є поєднанням інтегрованих інфраструктур:
фізичної, соціальної, ділової та ІТ [1].
Smart Cities виникають завдяки інтелектуальному використання цифрової
інформації та спрямовані на вирішення наступних завдань: раціональне
ресурсоспоживання; зростання інвестицій в людський і соціальний капітал;
розвиток інтелектуальної інфраструктури. При цьому «розумному» місту
властива соціальна інтеграція та розвиток Інтернету для створення нових
підприємств і робочих місць для надання високоякісних послуг та для
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розширення прав і можливостей громадян за допомогою інформації. Smart
Cities являє собою ефективну інтеграцію фізичних і цифрових систем з метою
ефективного та сталого розвитку та передбачає використання інформації, що
дозволяє приймати рішення з проблем екології, житлово-комунального
господарства, утилізації відходів, економіки міста, поновлюваних джерел
енергії, а також дозволяє вибудовувати нову систему управління містом і
формувати «розумне» міське середовище. Підвищення безпеки є основою їх
формування, також як і поліпшення якості життя населення, вирішення
соціально-економічних та екологічних завдань [2]. При цьому цифровий
«важіль» забезпечує аналітичну технологію електронного управління для
підтримки соціальних інвестицій, що повністю відповідає концепції
підштовхування теорії поведінкової економіки [3].
Як відзначають Дж. Гроссі та Д. Піанеззі, ІКТ-компанії також
пропонують розвиток Smart Cities як стратегії, що вимагає надання власних
технологічних рішень та закритої моделі співпраці з місцевим урядом, котрий
підтримує стратегію розвитку Smart Cities, прийнявши такі технології [4].
Майбутні зміни у муніципальних утвореннях можуть стосуватися
побудови смарт-суспільства, в якому «цифрова держава» зможе задовольняти
нагальні потреби як суспільства в цілому, так і окремої людини, беручи за
основу персоніфікацію споживачів послуг різних сфер діяльності. Важливим
для реалізації амбітних завдань стають інноваційні підходи; модернізація
системи освіти; розширення функціональних можливостей у системі
державного управління; залучення громадян до процесів цифрової
трансформації [5].
Отже сучасна концепція Smart Cities є досить нагальною, вбачаючи
зростання інфраструктурних потреб суспільства. Поєднання контролю за
існуючими комунікаціями на основі інформаційно-комунікативних технологій
дозволить оптимізувати використання ресурсів, підвищити взаємодію різних
напрямів функціонування міських мереж та надання необхідних послуг,
спостить механізми комунікацій між громадянами та органами публічної влади.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЕМСТВА
Одним з найважливіших показників, які визначають ефективність
діяльності підприємства є прибуток. Останнім часом спостерігається тенденція
до зниження прибутковості підприємств, що свідчить про неефективну
політику щодо формування та розподілу прибутку в умовах зміни факторів
впливу на його діяльність [1].
Питання щодо особливостей формування прибутку в умовах зміни
факторів впливу знайшли своє висвітлення в роботах В. Базилевича, О.
Василика, В. Гейця, В. Кравченка, І. Лютого, В. Мандибури, А. Мороза, Р.
Пікус, М. Савлука, А. Чухна та ін. Теоретичні та методичні розробки стосовно
формування і розподілу прибутку, знайшли відображення у працях таких
вітчизняних вчених: Ф. Бутинця, М. Дем’яненка, Г. Кірейцева, М. Маліка,
А. Поддєрьогіна, П. Саблука, В. Шевчука та інших; а також зарубіжних вченихекономістів: І. Бланка, Б. Нідлза, Дж. Фостера, Е. Хендриксена, Ч. Хорнгрена,
Я. Соколова та інших [2, 3, 4].
Однак існує потреба в подальшому дослідженні даної проблематики,
поглибленні теоретичних засад щодо формування й розподілу прибутку в
умовах зміни факторів впливу на діяльність підприємства.
Як зазначає Александрова М.М. [2, с.167]: «Прибуток – це важливий
узагальнюючий показник оцінки ефективності функціонування кожного
суб'єкта господарювання, оскільки в прибутку акумулюються резерви всіх
сторін діяльності підприємства: виробництво і реалізація якість і асортимент
ефективність використання виробничих ресурсів собівартість продукції.»
Прибуток характеризує ефективність господарювання за всіма
напрямками його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької,
інвестиційної, фінансової. Він становить основу економічному розвитку
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підприємства і зміцнює його фінансовий стан та відносини з партнерами [3,
с.347].
Основними екзогенними факторами, які мають вплив на формування
прибутку та оцінку економічної ефективності діяльності підприємства, що
визначили фахівці [2, 3, 4], є:
‒ значний рівень інфляції;
‒ нестабільність господарського та податкового законодавства;
‒ нестабільність фінансового та валютного ринків;
‒ посилення конкуренції в галузі;
‒ криза окремої галузі;
‒ посилення монополізму на ринку;
‒ дискримінація підприємства органами влади та управління;
‒ політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або
в країнах підприємств-постачальників сировини (споживачів продукції).
Основними ендогенними факторами, які мають вплив на економічну
ефективність діяльності підприємства, фахівці визначили [2, 3, 4]:
‒ брак чітко визначеної стратегії розвитку підприємства;
‒ розриви в організаційній структурі;
‒ втрата ринків збуту продукції;
‒ неефективне використання виробничих ресурсів;
‒ непродуктивне утримання зайвих робочих місць.
Всі вищезазначені фактори тісно взаємопов'язані і створюють складний
комплекс причинно-наслідкових зв'язків. Звичайно, досліджуючи те чи інше
підприємство можна виділити певні специфічні причини зниження
прибутковості, але всі вони, як правило, зводяться до вже перелічених факторів.
Типовими наслідками впливу вищенаведених ендогенних та екзогенних
факторів на прибутковість підприємства є [2, 4]:
‒ втрата клієнтів та покупців готової продукції;
‒ зменшення кількості замовлень та контрактів з продажу продукції;
‒ неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей;
‒ підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці;
‒ виникнення внутрішньовиробничих конфліктів та підвищення
плинності кадрів;
‒ підвищення тиску на ціни;
‒ суттєве зменшення обсягів реалізації та, як наслідок, недоодержання
виручки від реалізації продукції.
Таким чином, при визначенні причин зниження прибутку або
прибутковості, ефективності діяльності буде доцільно детально проаналізувати
вищенаведені фактори щодо наслідків їх впливу на діяльність підприємства.
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Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ НА ВНУТРІШНІХ ТА
ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
Побудова корпоративного іміджу – завдання комплексне, багаторівневе і
творче. Компоненти корпоративного іміджу можуть бути надзвичайно
різноманітними. Корпоративний імідж включає в себе і «речове оточення»:
стиль одягу, манеру спілкування, звички співробітників тощо. Головне, щоб
імідж не ставав статичним, оскільки його «консервація» може виявитися
згубною для підприємства.
Імідж – це взаємозв’язок між уявленням, що організація хоче створити
про себе у потенційного клієнта, і уявленням про організацію, що існує у
клієнтів організації. Клієнтами організації виступають як зовнішні споживачі її
продуктів, послуг, так і співробітники організації.
До основних елементів при створенні іміджу фірми, відносяться:
фірмовий стиль, товарний знак, логотип, слоган, упаковка. Фірмовий стиль
необхідний компанії як для само ідентифікації, так і для створення певного
позитивного іміджу, і, як наслідок – підвищення конкурентоспроможності
компанії на ринку. Фірмовий стиль необхідний компанії для формування
певного рівня внутрішньо корпоративної культури, почуття гордості за
компанію, прагнення підтримувати престиж фірми на високому рівні в будьяких ситуаціях.
Позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність комерційного
підприємства на ринку. Він привертає споживачів і партнерів, прискорює
продаж і збільшує їх обсяг. Він полегшує доступ організації до ресурсів
(фінансових, інформаційних, людських, матеріальних) і ведення операцій.
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Створенням іміджу в організації в ідеалі займаються спільно HR-служба і
PR-служба, відділ маркетингу, проводячи разом комплекс заходів і залучаючи
до цієї роботи офіс-менеджерів. Менеджери з персоналу володіють цінною
інформацією по кожному співробітнику і з самого початку орієнтують нових
працівників на обов’язкові правила в організації. Робота PR-фахівців ведеться в
області створення сприятливого образу організації на ринку створення її
іміджу, позитивної репутації. Фахівці по внутрішньому РR покликані
налагоджувати зв’язки між окремими суб’єктами внутрішнього середовища
організації і підтримувати процес двосторонніх комунікацій.
При формування іміджу підприємства варто розмежовувати інструменти
формування зовнішнього та внутрішнього іміджу. Основні інструменти
створення зовнішнього іміджу такі: рекламні заходи, зовнішня атрибутика, PRзаходи, фірмовий стиль тощо.
Аналізуючи українські підприємства, виявили, що їх імідж на зовнішніх
ринках неідеальний і потребує постійного контролю та покращення. До
маркетингових засобів покращення іміджу підприємства на зовнішніх ринках
належать участь в спеціалізованих міжнародних виставках та ярмарках (участь
у спеціалізованих виставках дасть можливість продемонструвати свою
продукцію та провести дослідження потенційних клієнтів та конкурентів під
час якої буде розповсюджуватися інформація про підприємства в брошурах,
флаєрів), рекламування підприємства та його продукції, здійснення розробки,
виробництво лікувально-профілактичних засобів, що відповідають очікуванням
клієнтів, вимогам національних і міжнародних стандартів якості та безпеки.
Ми визначили, що важливим елементом іміджу компанії можна назвати
корпоративний сайт. Цей елемент для іміджу компанії відіграє важливу роль.
На сайті компанії можна дізнатися про саму компанію, про її діяльність та
виробництво, асортимент продукції, крім того, на сайті можуть бути
представлені послуги і багато корисної інформації для споживачів.
Також для більш ефективного управління іміджем підприємства на
зовнішніх ринках варто створити PR-службу. Створення PR-служби дозволить
розмежувати її функції та маркетингових служб у визначенні компетентності і
відповідальності для кожної з них. Функціонування PR-служби дозволить
підвищити ефективність управління процесом формування позитивного іміджу,
що буде компетентністю PR-служби.
Сформоване враження про підприємство можуть бути утворені шляхом
непрямого контакту. Інформація, отримана через особистий досвід друзів і
колег, інших гравців ринку може впливати на ставлення зацікавлених сторін до
підприємства. Інформація в пресі про діяльність компанії або її фінансовий стан
може вплинути на імідж підприємства. Ці фактори знаходяться поза прямим
контролем підприємства і можуть впливати на нього.
Всі зацікавлені сторони формують імідж підприємства на зовнішніх
ринках за рахунок декількох факторів. Одні з них є прямо контрольованими з
боку підприємства, інші – ні. Розробляючи стратегічний план щодо формування
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іміджу підприємства на зовнішніх ринках варто враховувати те, що
корпоративний імідж за своєю суттю є багатовимірним. Навіть, якщо
підприємство нічого не робитиме для побудови іміджу, він все-одно
сформується.
Кобєлєва Т.О.
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційного
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інститут», м. Харків, Україна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДНОСТІ
Досягнення необхідного рівня економічної безпеки на кожному окремому
рівні ієрархічної структури є надзвичайно важливим для промислового
підприємства і нагально потребує в достатній мірі обґрунтованого та
адекватного науково-методичного забезпечення. На нашу думку, необхідною
умовою економічної безпеки на мего-, макро-, мезо та макрорівнях є
забезпечення економічної безпеки саме на рівні підприємства, теоретикометодичне значення якої визначається забезпеченням умов для його
ефективного функціонування та стратегічного розвитку в умовах впливу загроз
різноманітного характеру [3, 6, 9] Тому досягнення запланованих показників
виробничо-комерційної діяльності кожного підприємства та забезпечення
необхідного рівня його економічної безпеки багато в чому буде залежати від
роботи по виявленню, оцінюванню і усуненню (мінімізації) ризиків та загроз,
які виходять як із зовнішнього, так і із внутрішнього середовища промислового
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.
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
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підприємства, в першу чергу його економічної безпеки, неможливо без
впровадження в практику його діяльності системи комплаєнс.
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
«комплаєнс-безпека 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» [1-15].
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. Ефективність використання цього
напрямку економічної роботи на підприємствах в сучасних умовах очевидна.
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РОЗВИТОК ПОЛОЖЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЄНСА
Антимонопольний комплаенс це система заходів, прийнятих усередині
компанії або групи компаній і спрямованих на інформування, навчання та
інструктаж працівників щодо норм антимонопольного права, і прийнятої в
компанії або в групі компаній політики дотримання даних норм, а також на
контроль і моніторинг дотримання зазначених норм і політик [1, 2, 3, 15].
Таким чином, програми антимонопольного комплаенса є різновидом
організаційних систем внутрішнього контролю, націлених на стандартизацію
поведінки персоналу, зокрема, в сфері дотримання норм антимонопольного
права.
Антимонопольний комплаєнс, що приймає на практиці різні форми,
успішно застосовується в зарубіжній практиці (наприклад, в Італії,
Великобританії, Франції, Канаді) [4-8, 16]. Організація системи комплаенса
включає (в різних поєднаннях – в залежності від специфіки бізнес-процесів
організації) наступні заходи:
 виявлення ризиків порушення антимонопольного законодавства,
оцінку виявлених ризиків;
 вибір і призначення відповідальної особи, створення робочої групи з
питань антимонопольного комплаєнсом, навчання зазначених осіб;
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 прийняття внутрішніх актів для організації системи комплаенса, а
також супутніх документів (таких як політика компанії щодо дотримання вимог
антимонопольного законодавства, торгово-збутова політика, що передбачає
відсутність дискримінаційних умов і критеріїв при відборі контрагентів, і т.д.);
 виявлення фокус-груп співробітників в зонах високих / типових
ризиків порушень антимонопольного законодавства, впровадження систем
навчання і перевірки знань фокус-груп співробітників, забезпечення зворотного
зв'язку;
 визначення і впровадження точок контролю антимонопольного
комплаенса, визначення контролерів;
 розробку і впровадження процедур самооцінки системи комплаенса;
 впровадження системи інформування про потенційні порушення
антимонопольного законодавства;
 створення ресурсу для проведення внутрішніх розслідувань порушень
антимонопольного законодавства;
 впровадження процедури зовнішнього контролю ефективності
системи антимонопольного комплаенса;
 впровадження антимонопольного комплаенса в філіях компанії;
 розміщення інформації про програму антимонопольного комплаенса
на сайті підприємства.
Створення антимонопольного комплаенса набирає популярність в
українському бізнес-співтоваристві. Оцінивши специфіку економічних
операцій компанії і масштаб бізнесу за допомогою спеціального
антимонопольного аудиту, є можливість розробити оптимальний комплекс
заходів, які будуть затребувані і ефективні для конкретної компанії і дійсно
будуть служити інструментом зниження ризиків, а не додатковою статтею
витрат.
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ
Для ефективної реалізації бізнес-процесів (БП) основної діяльності
підприємства необхідно забезпечити контроль і управління їх станом, в тому
числі і управління процесами змін БП. Необхідність у змінах БП, як правило,
пов'язана з відхиленням параметрів БП від заданих відповідними регламентами,
з виникненням нештатних ситуацій при забезпеченні виконання БП
необхідними ресурсами. Підставами для формування і реалізації керуючих
впливів на БП є результати оцінки комплексних показників ефективності
процесів, які визначаються на основі даних контролю їх стану.
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В процесі здійснення змін БП завжди існують сили «за» та «проти» їх
проведення. З метою сприяння змінам менеджер має провести так званий
«аналіз поля сил» і скласти баланс сил, тобто чітко визначити фактори, що
сприяють і заважають здійсненню змін. Після цього необхідно шукати шляхи і
засоби поступової нейтралізації або мінімізації факторів, що заважають змінам
в БП [1, с. 2].
Не дивлячись на різноманіття змін в БП всі вони породжені впливом
чинники внутрішнього середовища (швидке перепрофілювання підприємства,
організаційна криза, застарілість технології, зростання невдоволення
співробітників існуючим станом, падіння показників ефективності організації)
та зовнішнього середовища (економічна ситуація, державне регулювання,
соціально-культурні компоненти, зміни законів та інших регуляторів, рівень
конкуренції, купівельна спроможність населення) [2].
Але фактори це не най важливіше, бо звести до циклу процеси змін в БП
одне з найважливіших завдань. На практиці серед досить великої кількості
існуючих підходів та методів домінують спрощені уявлення про необхідність та
можливість керувати цим процесом, однак, навіть простий перелік станів циклу
процесу змін демонструє необхідність більш обґрунтованого вибору форм та
методів його проведення [3].
Загалом модель процесу управління змінами ґрунтується на п’яти
послідовних етапах [4, с. 3]:
1) аналіз впливу внутрішнього і зовнішнього середовища – на
підприємства впливають внутрішні і зовнішні сили, які викликають
необхідність змін;
2) усвідомлення необхідності змін – менеджери вивчають ці впливи і
усвідомлюють необхідність змін;
3) ініціювання змін – усвідомлена потреба змін спонукає, ініціювати
пошук нововведень та їх впровадження:
4) здійснення змін – зміни втілюються у життя;
5) підкріплення змін – закріплюються зміни на основі позитивних
результатів, вони стають необхідним елементом підкріплення [4, с. 3].
Розглянемо основні процеси управління змінами. В моделі Левіна
представлена загальна схему вивчення стадії розвитку організації, залишаючи
деталі на розсуд суб’єктів, які проводять зміни. Саме це зумовило появу інших
моделей управління змінами. Проте вони за своєю простотою розширюють
запропоновану К. Левіним модель.
Бекхард же бачив програму змін, що складається з наступних процесів:
постановка цілей і визначень майбутнього стану чи організаційних умов, котрі
потрібно досягти в результаті змін; діагностика існуючих умов відносно цих
цілей; виробітку дій на перехідний період і формування прихильності,
необхідної для досягнення майбутнього стану; розробка стратегій та плану
діяльності для управління цим переходом у світі аналізу факторів, спроможних
вплинути на процес проведення змін.
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Ми вважаємо, що процес управління змінами в БП – це сукупність
взаємопов'язаних дій, спрямованих на коригування структурного підходу до
управління новим станом БП з використання знань, моделей, методів та
технологій, а також адаптація даних змін до умов діяльності підприємства.
На наш погляд, найбільш доцільним є аналітичний метод у поєднанні з
пошуком найбільш ефективних рішень відповідно до того, які методи змін
впроваджуються.
Необхідність управління змінами в організації пов’язана з
невідповідністю процесу управління потребам, зумовлена середовищем її
функціонування. При цьому потрібно брати до уваги те, що зміни у будь-якому
одному підрозділі організації, зазвичай, впливають на інші підрозділи і на
організацію загалом [5, с. 2].
У той же час ефективного здійснення змін простої розробки програми
трансформації виявляється недостатньо. Необхідно забезпечити узгодження
показників результативності для кожного рівня управління.
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МОДЕЛЬ ІКУДЖІРО НОНАКА ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙ
Для успішної роботи кожного підприємства, а особливо інноваційного,
керівництву потрібно вміти перетворювати неявні знання в явні, щоб
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поширювати успішний досвід діяльності та забезпечувати свою
конкурентоспроможність. Управління знаннями є здатністю, яку деякі фахівці
зі стратегічного планування вважають основною складовою успіху, особливо в
деяких секторах [1]. Необхідно відзначити, що наразі, через стрімкий розвиток
бізнесу, підприємствам доводиться удосконалювати власні системи управління
для отримання максимальних результатів і оптимальної ефективності при
мінімальних витратах. Управління знаннями надзвичайно швидко розвивається
як наука та дисципліна, створена на стику інших наук: управління людськими
ресурсами, бренд-менеджменту, управління розвитком організації, управління
змінами, управління інноваціями, інформаційні технології тощо. Розуміння
проблем, які стоять перед підприємством, зазнає постійних змін через
отримання нового досвіду в ході проведення експериментів, навчання,
підтвердження справжніх гіпотез і відкидання помилкових, адаптації до нового
та руху вперед. Також однією з причин підвищеної цікавості до управління
знаннями є розвиток комунікаційних та інформаційних технологій, які
дозволяють обмінюватися суттєвими обсягами інформації незалежно від
географічного положення учасників процесу і без урахування реального часу.
Думка про існування різних форм знань була висловлена Ікуджіро Нонака
(Ikujiro Nonaka) і Хіротака Такеучі (Hirotaka Takeuchi), одними з найбільш
впливових вчених у галузі управління інтелектуальними ресурсами. У 1991 р в
журналі «Harvard Business Review» з'явилася стаття І. Нонака. У 1995 р. у
співпраці з Х.Такеучі він випустив книгу «Компанія – творець знання –
Зародження і розвиток інновацій в японських фірмах», в якій розвинув висунуті
раніше теорії управління знаннями та представив застосування на практиці
окремої моделі «спіралі знань» [2]. У роботі пропонується детальніше
дослідити «спіраль знань» для покращення розуміння можливості застосування
цієї управлінської моделі в вітчизняних реаліях.
Отже, «спіраль знань» (англ. – knowledge spiral) є моделлю, яка була
запропонована Ікуджіро Нонака для пояснення того, яким чином при створенні
нових знань існуючі і неявні знання взаємодіють в організації завдяки таким
чотирьом процесам як:
1. Соціалізація. Це експериментальна за своєю природою активна
взаємодія з колегами по роботі, замовниками та постачальниками. В ході такої
взаємодії люди обмінюються досвідом, набувають навички і вміння і формують
однакові розумові моделі. Соціалізація в першу чергу є процесом, що
відбувається між окремими людьми [1].
2. Екстерналізація (неявні знання перетворюються в явні). Іншими
словами, екстерналізація є обміном знань, отриманих у результаті соціалізації,
який передається між членами певної групи. Такі знання стають вже явними і
можуть передаватись далі у вигляді об’єднань (документів, нарад, електронних
повідомлень тощо).
3. Комбінація. Отримані знання потребують відбору за критерієм
релевантності та подальшого їх редагування, або обробки, щоб зробити їх
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більш корисними для використання. Таке комбінування дозволяє поширювати
знання серед груп в масштабах всієї організації. Тобто, комбінація
характеризується утворенням зв'язків між щойно створеним і вже наявним
знанням, але належить іншим структурам організації. Таким чином, за
допомогою комбінації створюється новий продукт, послуга або система
управління.
4. Інтерналізація є процесом розуміння і поглинання явних знань, є,
також, експериментальним процесом, при якому концепції й методи
реалізуються на практиці, або через фактичні дії, або у вигляді моделювання.
Цей процес стимулює навчання на практиці.
Зазначені процеси взаємодіють по спіралі, що і дало назву моделі знань.
Наприклад, спільне знання про запити споживачів, яке виникає в процесі
соціалізації та екстерналізації, може перетворитися в формалізоване знання про
концепцію нового продукту. Наприклад, концепція нового продукту, в якій
повинні поєднуватися щойно створені і вже наявні компоненти технології,
задає напрям комбінації з метою створення прототипу. Системне знання
переходить в операційне знання масового виробництва того ж продукту за
допомогою інтерналізації. І нарешті, засноване на досвіді операційне знання,
часто дає імпульс новому циклу створення знання.
Зміни в навколишньому середовищі, посилення конкуренції, скорочення
життєвого циклу товарів та послуг, передові технології та автоматизація
змушують менеджмент переглянути традиційні методи створення продуктів.
Упровадження на підприємстві розглянутої системи управління знаннями
дозволить істотно поліпшити управління персоналом, запобігти «втрати» знань,
що допоможе оптимізувати ефективність відділів та організації в цілому,
підвищити рівень конкурентоспроможності.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ
Відповідно до теорії циклічності в еволюції людського суспільства
виділяється сім цивілізацій: неолітична (кам’яний вік), тривалістю 30–35
століть; східно–рабовласницька (бронзовий вік), тривалістю 20–23 сторіччя;
антична (залізний вік), тривалістю 12–13 століть; ранньофеодальна, тривалістю
7 століть; перед індустріальна, тривалістю 4–5 століть; індустріальна,
тривалістю 2–3 століття; постіндустріальна, тривалістю 1–3 століття. Кожен
цикл складається із чотирьох етапів по 500 років: ознайомчий (дитинство),
початковий (юність), творчий (зрілість), підсумковий (старість). Вчені довели,
що основний розвиток науки відбувається тільки локалізовано в географічному
просторі й тільки на третьому 500–річному етапі кожного циклу. Між етапами
бурхливого розвитку науки виявлені періоди затишку тривалістю від 500 до
1000 років. Особливим є 2000 рік, у якому одночасно закінчився
Західноєвропейський цикл і стартував творчий період Слов’янського циклу.
Серед теорій циклічності інноваційного розвитку слід виділити наступні, як
найбільш поширені в якості основних і базуються на наступних постулатах [1-14].
1. Теорія циклічних економічних криз К. Маркса: циклічний рух
економіки пояснюється середнім терміном життя основного капіталу,
вкладеного у засоби виробництва (8-12 років); виникнення криз пов’язано з
процесом перенакопичення основного капіталу; технічний прогрес – результат
наукової роботи винахідників, які розробляють нові конструкції суто на основі
бажання матеріалізувати свій талант, пізнаючи закони природи; кожен цикл
складається з чотирьох фаз: криза, депресія, пожвавлення, підйом.
Маркс, як і більшість його послідовників, вважав причинами циклічності
економічного розвитку зовнішні події. Технічний прогрес він пояснював
результатом наукової роботи винахідників, які розробляють нові конструкції
суто на основі бажання матеріалізувати свій талант, пізнаючи закони природи.
2. Теорія М.І.Туган-Барановського на основі аналізу промислових циклів
Англії: у товарному виробництві безперервний, поступальний розвиток
виробництва можливий тільки при дотриманні певної пропорції в суспільному
виробництві; процес виробництва детермінує процес споживання через
механізм нагромадження капіталу та його інвестування в нові технології та
62
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

виробництво; циклічність економічного розвитку визначається обмеженістю
позичкового капіталу та особливостями його інвестування в капітальні товари;
при кожному «повороті гвинтоподібної лінії, якою можна графічно зобразити
рух капіталістичного прогресу, промисловість країни не повертається до
висхідного пункту, а піднімається все вище й вище»; періодичне чергування
пожвавлення і застою торгівлі в капіталістичному господарстві неминуче за
умов неорганізованого виробництва та швидкого накопичення вільного капіталу.
3. Теорія довгих хвиль М.Д. Кондратьєва: причини виникнення довгих
хвиль: нововведення, війни та революції, відкриття нових ринків, збільшення
запасів золота, тощо; оновлення «основних матеріальних благ» відбувається не
плавно, а стрибками, і є матеріальною основою великих циклів. Однак
М.Кондратьєв не зумів повною мірою пояснити причини інтересу підприємців
до нових технологій у певні періоди, з'ясувати мотивацію залучення
радикальних нововведень у виробничу діяльність суб'єктів господарювання.
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СЕРТИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ЯКОСТІ
Сертифікація систем якості є добровільною процедурою, що підтверджує
відповідність системи тим чи іншим стандартам. Найбільшого поширення
набула сертифікація на відповідність вимогам стандартів ISO 9000. Однак
ступінь довіри до системи залежить не стільки від посилання на її відповідність
стандартам ІСО 9000, скільки від компетентності, об'єктивності та авторитету
органу, який проводив сертифікацію системи.
З метою підвищення довіри до систем якості, Держстандарт України
розробив систему добровільної сертифікації систем якості та виробництва
«Регістр систем якості». Широкого поширення набула спільна з закордонними
фірмами сертифікація українських систем якості.
Поряд з цим існує велика кількість регіональних та міжнародних
організацій з сертифікації систем якості, з яких слід відзначити: міжнародну
незалежну організацію з сертифікації (ПОС), що об'єднує сім великих
міжнародних фірм з сертифікації продукції та систем якості, у тому числі
Регістр Ллойда, ТЮФ-СЕРТ, Дет Норске Верітас та інші; ЕQNET, що об'єднує
17 європейських національних організацій; міжнародний форум з акредитації
(IAF), що включає національні органи з акредитації.
У 1989 р. ЄС була прийнята Глобальна концепція гармонізації правил по
оцінюванню відповідності.
Згідно з директивами відповідність може бути оцінена самим
виробником, який заявою-декларацією підтверджує відповідність товару
вимогам директиви і засвідчує це шляхом маркування товару знаком.
Нові директиви відрізняються від старих і за структурою: у них є правова
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частина і технічна, наводяться принципи систем оцінювання відповідності та
посилання на стандарти.
Директиви ЄС визначають методи підтвердження відповідності, які може
використовувати постачальник. Право вибору конкретного модуля надано
постачальнику.
В умовах переходу України до відкритої ринкової економіки боротьба за
споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення та
виробництва справді конкурентоспроможних товарів. У цьому зв'язку виникає
проблема пошуку економічно раціональних рівнів конкурентоспроможності
товарів і витрат на їхнє досягнення. Все це підвищує роль управління в
цілеспрямованому впливі на якість, а через нього - на конкурентоспроможність
продукції. Країни з ринковою економікою, особливо Японія, накопичили
великий позитивний досвід управління якістю на фірмовому рівні та досягли в
цьому питанні вражаючих успіхів.
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ДРАЙВЕР ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
«Цифрові» технології необхідні для зростання ефективності української
промисловості, а в деяких секторах вони стають основою продуктових та
виробничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу,
виробничі ланцюжки та обумовлює появу нових продуктів та інновацій [2, c.
39]. Разом з невпинним розвитком технологій виникають й нові цифрові ризики
у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами економічних
відносин, що мають прямий вплив на стримування інтенсивного зростання
економіки держави.
На сьогодні основними проблемами, які стримують процеси
трансформації економіки України є: відставання законодавчої бази у сфері
цифрової безпеки від темпів розвитку цифрових технологій, відсутність
регулятивного впливу з боку держави на середовище конкуренції, неготовність
підприємств до внесення змін у бізнес-процеси і т.д. Саме тому в умовах
розвитку цифрової інфраструктури важливим є питання розробки дієвих
напрямів забезпечення цифрової безпеки підприємства.
«Цифрові» технології необхідні для зростання ефективності української
промисловості, а в деяких секторах вони стають основою продуктових та
виробничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу,
виробничі ланцюжки та обумовлює появу нових продуктів та інновацій.
Цифрова трансформація для України носить позитивний соціальний характер,
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адже зосереджена на поліпшенні якості інфраструктури соціального
забезпечення, якості соціальних послуг, організації прозорості й адресності
соціальної допомоги та скороченні витрат [2, c. 39, 76].
Господарюючі суб'єкти змушені працювати в умовах постійно мінливого
середовища. Виживання і розвиток у таких умовах передбачає постійну
адаптацію бізнесу до динамічно мінливого середовища на стратегічному та
тактичному рівні. Одним із підходів адаптації бізнесу є цифрова трансформація
(Digital transformation), яка орієнтована на перегляд бізнесстратегії або
цифрової стратегії, моделей, операцій, продуктів, маркетингового підходу,
цілей тощо, шляхом прийняття цифрових технологій.
Стратегічний підхід до трансформації будується на чотирьох основних
елементах: 1) позначення чітких цілей; 2) акцент на досягненні швидких
результатів та їх закріпленні на початкових стадіях; 3) оперативний відбір і
розвиток успішних ініціатив в інтерактивному режимі; 4) реалізація та
підтримка процесу перетворень — закріплення змін в культурі і підходах [3, с.
56-57].
До проблемних питань цифрової трансформації в Україні (цифровізації),
що вимагають актуалізації, відносяться такі: відсутність концепцій, програм
цифрового розвитку галузей/секторів економіки, ринків товарів, послуг,
капіталу і робочої сили; відсутність механізмів управління інтеграційними
процесами в умовах цифрової трансформації (цифровізації); низький рівень
розвитку цифрової інфраструктури та забезпечення захищеності цифрових
процесів; відсутність системи державної підтримки організацій, що здійснюють
впровадження цифрових технологій в регіонах
На законодавчому рівні ще не сформовано поняття «цифрова безпека
підприємства», тому пропонуємо розуміти під поняттям «цифрова безпека
підприємства» – захищеність функціональних складових підприємства під час
здійснення господарської діяльності в умовах цифровізації і конкуренції;
заходи і методи, що спрямовані на мінімізацію зовнішніх і внутрішніх ризиків
е-бізнесу, а також забезпечення безпеки функціональних складових. Головна
мета цифрової безпеки підприємства – це забезпечення стабільного
функціонування бізнесу з подальшим розвитком у майбутньому, що
ґрунтується на структурі її функціональних складових.
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі економічного розвитку України гостро постає
питання активізації інвестиційних процесів в країні для підвищення її репутації
на міжнародній арені, а також для інтеграції України в світове економічне
співтовариство. Тому пріоритетними завданнями уряду в процесі розробки
заходів економічного розвитку України має бути стимулювання інвестиційної
діяльності та створення сприятливого інвестиційного середовища. Ключовим
індикатором привабливості підприємств для інвесторів є однойменний
показник – інвестиційна привабливість підприємства. За допомогою оцінки
інвестиційної привабливості можна визначити поточний фінансовий стан
суб’єкта господарювання, визначити перспективи його розвитку, а також
залучити інвестиції у необхідних обсягах для отримання позитивного ефекту у
майбутньому від освоєного залученого капіталу [1].
На теперішній час різні науковці не дають єдиного визначення сутності
інвестиційної привабливості, бо кожен з учасників, який безпосередньо
стосується процесу інвестування вкладає в інвестиційну привабливість власне
тлумачення. Проте, досліджувані трактування мають спільні риси.
Проаналізувавши ряд трактувань дефініції «інвестиційна привабливість
підприємства», можна узагальнити, що всі автори вважають, що інвестиційна
привабливість характеризує об’єкт інвестування в цілому та розглядається як
інтегральний показник, тобто певна узагальнююча характеристика доцільності
інвестування визначеного об’єкта з позицій конкретного інвестора.
Згідно з Методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств і організацій інвестиційна привабливість підприємства
визначається як «рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних
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та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, що
може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому
числі інтегральної оцінки» [3].
Таким чином, інвестиційна привабливість – це інтегральний показник,
який дає змогу оцінити переваги та недоліки окремих об’єктів та показує
наскільки вигідно вкладати капітал у певний об’єкт з позиції конкретного
інвестора згідно зі сформованими ним критеріями. У якості інвестиційних
ресурсів можуть бути не тільки грошові кошти, а й різні цінні папери, майнові
та немайнові права, рухоме та нерухоме майно, різноманітні знання, що
стосуються технічної інформації, досвіду тощо [2].
Управляти інвестиційною привабливістю підприємства можливо за
рахунок врахування всіх можливих факторів, що впливають на його діяльність
як зовні, тобто с боку держави, так і зсередини, тобто внутрішні чинники та
фактори самого підприємства [3].
Поняття «інвестиційна привабливість» стосується не лише одного
підприємства, а й окремих регіонів та країни в цілому. Рівень впливу від
інституціональних, економічних та соціальних факторів проявляється порізному на різних рівнях його реалізації, але в кінцевому підсумку окремі
суб’єкти господарювання прямопропорційно залежать від різних рівнів
економіки, тому стабільний розвиток економіки України впливає на
ефективність роботи підприємства, а інвестиційний клімат країни
безпосередньо впливає на інвестиційну привабливість окремих підприємств.
Отже, на інвестиційну привабливість підприємства впливають різні
фактори. Підприємствам необхідно вміти аналізувати зовнішні фактори та
ризики, визначати основні причини їх формування для того, щоб покращити
рівень інвестиційної привабливості. У той же час, на мотивацію інвестора
також впливають різні фактори – політичні, економічні, виробничі,
конкурентні, маркетингові, екологічні та інші фактори.
При цьому, кожен інвестор обирає для себе найбільш значимі фактори та
оцінює вибране підприємство в залежності від своїх цілей, на основі чого
надалі приймає рішення доцільності вкладень інвестиційних ресурсів в об’єкт
інвестування. Взагалі, зовнішнє середовище підприємства являє собою
сукупність взаємопов’язаних факторів, які впливають на його діяльність,
ефективність і конкурентоспроможність та знаходяться за межами
підприємства. Інвестори при аналізі об’єкта інвестування будуть аналізувати
зовнішні та внутрішні фактори та ризики, які виникають під час фінансової
діяльності суб’єкта господарювання [1].
Підприємства повинні розробити власні методики оцінки ризиків,
механізми та алгоритми управління ризиками, щоб запобігти потенційним
втратам та не погіршити їх фінансовий стан.
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ) ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання підприємствам
недостатньо
орієнтуватись на власні економічні інтереси. Стан соціальної сфери в державі
потребує активної участі та допомоги з боку бізнес-структур. Розуміння
актуальності запровадження принципів КСВ знайшло своє підтвердження в
переліку державних документів. Так, на засіданні Кабінету Міністрів України 1
липня 2020 року було затверджено План заходів для сприяння розвитку
корпоративної соціальної відповідальності. Цей документ має перелік заходів,
перелік органів державної влади, що відповідальні за ці заходи, термін їх
виконання. Соціально відповідальному бізнесу зараз як ніколи потрібна
державна підтримка, а також розуміння того, що соціальні ініціативи компаній
відповідають очікуванням держави. Пункт 12 плану передбачає підготовку
рекомендацій суб’єктам господарської діяльності щодо удосконалення
стратегій діяльності в частині врахування принципів та стандартів соціально
відповідального бізнесу, впровадження ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010,
IDT) «Настанови щодо соціальної відповідальності» [1].
Діяльність з КСВ здійснюється на стратегічному і тактичному рівні,
оскільки реалізація деяких заходів потребує значного обсягу ресурсів та часу.
Розробка стратегії і тактики є важливою з точки зору організації і контролю
витрачання ресурсів та взятих на себе зобов’язань в сфері КСВ.
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Розглянемо найбільш поширені підходи до визначення сутності стратегії
КСВ. Стратегія КСВ «є корпоративним документом, в якому визначаються
цінності та стандарти, згідно з якими здійснюється операційна діяльність
компанії», а реалізація КСВ передбачає впровадження довготривалої програми
дій, націлених на одне з найважливіших для будь-якої організації завдань –
підвищення її привабливості для інвесторів, органів влади та працівників [2].
КСВ є не лише внутрішньо-організаційною стратегією розвитку, а згідно даних
Форуму соціально відповідального бізнесу України може розглядатися як
«активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні,
взаємодії та постійному діалозі із суспільством та виявляється в участі компанії
у вирішенні найгостріших соціальних проблем громади та суспільства» [3, с. 9].
Розробка стратегії є складним процесом, але існують рекомендації щодо
етапів її розробки, які слід адаптовувати до специфіки стратегії певного рівня.
Так, Затєйщикова О.О. пропонує п’ять етапів формування стратегії соціальної
відповідальності бізнесу (СВБ) [4, с. 202]: визначення місії та бачення СВБ;
формування системи цілей СВБ; оцінка впливу факторів зовнішнього
середовища; оцінка рівня соціальної відповідальності; аналіз альтернатив і
вибір стратегій. Грибцова Т.Ю. пропонує наступні етапи розробки та
впровадження стратегії КСВ: проведення аналітичних робіт (зовнішнього та
внутрішнього середовища організації); визначення стратегічних альтернатив
розвитку; оцінка та вибір оптимальної стратегії розвитку КСВ; документальне
оформлення обраної стратегії та закріплення відповідальних осіб; реалізація
прийнятих заходів; підведення проміжних ітогів реалізації стратегії і оцінка
результатів впровадження цільових програм, їх доопрацювання.
Існують інші тлумачення та підходи, які дають підстави стверджувати,
що не існує єдності щодо сутності, змісту та порядку розробки стратегії КСВ.
Одні вчені розглядають її як блок стратегії розвитку підприємства, другі як
частину бізнес-стратегії, треті пропонують підприємствам формувати окремо
стратегію КСВ. Пропонується розглядати стратегію КСВ як самостійну
функціональну стратегію, узгоджувати її з іншими стратегіями підприємства та
розробляти поточний план реалізації заходів. Всі процедури розділяємо на три
етапи: аналіз внутрішніх та зовнішніх напрямків КСВ, розробка та вибір
стратегічних альтернатив, побудова моделі КСВ підприємства та блок
реалізації стратегії КСВ. В рамках етапу аналізу пропонується здійснювати:
аналіз поточної діяльності підприємства та виявлення проявів соціальновідповідального ведення бізнесу; визначення очікувань зацікавлених сторін,
підрахунок обсягу ресурсів, необхідних для їх задоволення; вивчення досвіду
підприємств-конкурентів; аналіз потенційних можливостей щодо задоволення
очікувань зацікавлених сторін. До блоку розробки та вибору стратегічних
альтернатив відносимо: формування моделі КСВ підприємства; визначення
ефективності напрямків та оцінку КСВ; визначення відповідальних виконавців
заходів з КСВ; розробку формату звіту з КСВ. Блок реалізації стратегії КСВ
включає: впровадження принципів КСВ в діяльність підприємства; реалізацію
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заходів та відстеження результатів; формування звіту з КСВ та його доведення
до зацікавлених осіб; оцінку ефективності заходів КСВ. Запропонований
алгоритм розробки та реалізації стратегії КСВ відповідає основним
рекомендаціям щодо розробки будь-якої стратегії, але в якості наповнення
кожного етапу розглянуті завдання з впровадження КСВ на підприємстві.
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У науковій літературі досить часто дефініція «мотивація» асоціювалася з
поняттям стимулювання. В сучасному розумінні термін мотивація має кілька
трактувань. Одні науковці розглядають мотивацію як множину чинників, які
визначають активну сутність особистості; інше розуміння визначає мотивацію в
якості процесу спонукання працівників підприємства до усвідомлених дій щодо
забезпечення реалізації цілей зазначеного підприємства; останній підхід
передбачає всі види спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі,
мотиваційні установки, ідеали. Деякі науковці вбачають у мотивації процеси
психічного корегування певної діяльності або систему об’єднаних процесів,
відповідальних за діяльність.
Значна кількість високорозвинених країн сформували аутентичні моделі
щодо мотивації праці. Наприклад, японська враховує декілька чинників: стаж
роботи працівника, вікові показники та кваліфікаційні можливості. Виплата
заробітної плати здійснюється на основі тарифної сітки, використовуючи яку
налічується оклад як сума виплат за чотирма розділами: за віком, за стаж, за
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кваліфікаційний рівень і результативність праці. Таким чином, заробітна плата
зростає лише при умові підвищення кваліфікації та продуктивності праці
персоналу [1].
Способи посилення мотивації праці об’єднуються в відносно самостійні
напрямки: матеріальне стимулювання; покращення якості працівників;
вдосконалення процесу організації праці; залучення активної частини
персоналу до управлінських процесів.
Мотивація є процесом формування такого людського психологічного
стану, при якому його поведінка налаштовується на вчинок, а також спрямовує
і активізує його. Мотивація – це бажання працівника до задоволення потреб та
поєднання внутрішніх і зовнішніх рушіїв, що стимулюють людей до праці та
надають їм цілеспрямованість, націленість на досягнення певної мети [2].
Науковці вбачають у мотиваційній діяльності спонукання людей до
активного функціонування: процес усвідомленого вибору людиною визначеної
поведінки, заснованої на внутрішніх і зовнішніх чинниках (мотивах і
стимулах). Добре спланована мотивація співробітників є ключовим елементом
менеджменту персоналу підприємства [3].
Для залучення на підприємство кваліфікованого персоналу необхідно
створити добре сплановану систему мотивації. Без кваліфікованого персоналу
будь-якому підприємству досягти власних цілей практично не можливо.
Працівник є незамінною частиною виробничого процесу на підприємстві. Для
ефективного функціонування керівники повинні надавати велике значення
мотивації співробітників, яка пов’язана не тільки з матеріальним
стимулюванням, але і з можливістю кар’єрного зростання, використанням
креативності, участю в управлінні підприємством, тобто з зацікавленням
працівника результатами роботи [4].
Отже, для ефективного функціонування систем стимулювання керівники
підприємств мають встановлювати чіткі цілі та завдання для розуміння
співробітниками необхідних напрямів та показників своєї роботи; погоджувати
між собою мету та стимули для ознайомлення працівників зі способами
винагород за ефективне виконання роботи; стимулювати відкритість
співробітників і наявність двосторонньої комунікації; забезпечити моніторинг
застосування методів стимулювання на інших підприємствах; виявляти
очікування співробітників від виконання завдань (наприклад, шляхом
проведення анкетування); поєднувати моральні та матеріальні методи
стимулювання; враховувати особисті якості працівників та їх індивідуальні
потреби при стимулюванні; використовувати переважно позитивні стимули, так
як переважання негативного впливу може призвести до напруженого стану в
колективі. Зазначені підходи дозволять підвищити результативність заходів
щодо мотивації персоналу та дозволить покращити економічні та соціальні
показники на підприємстві.
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УПРАВЛІНСЬКІ КОНФЛІКТИ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Зазвичай конфлікти в соціально-професійній сфері сприймаються як
негативне явище, а саме призводять до збоїв в роботі, перешкоджають
реалізації стратегічних цілей підприємства та людини в цілому. Будь-який
конфлікт чи суперечка має у собі заряд величезної руйнівної сили, порушує
процес нормального функціонування підприємства, руйнує стосунки між
працівниками, а іноді розв’язання конфлікту супроводжується звільненням
працівників. Але відсутність конфліктів також не є позитивною стороною, а
вказує на застойні явища, стагнацію підприємства.
Колектив – це один живий великий організм, який розвивається,
рухається вперед, досягає цілей загальною працею кожного члену колективу.
Вчені, що досліджували цей організм вивчали причини утворення конфліктів,
виникнення суперечок залежно від стилю роботи підприємства, організації
роботи на підприємстві, середній вік працівників та їх стиль життя поза межами
підприємства та інших причин.
В сучасних умовах, коли в Україні розвивається підприємницька
діяльність, створюється велика кількість нових підприємств, управління
конфліктами є досить актуальним. Проблема цього питання залежить також від
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того, що менеджери та керівники мають невеликий досвід в управлінні
колективами, а саме це може виступати причиною конфліктів та суперечок.
Нажаль, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, які були
присвячені вирішенню проблем управління конфліктами, майже немає
наукових визначень оцінювання, врегулювання та запобігання управлінських
конфліктів. Відсутні комплексні та системні розробки щодо кількісного
оцінювання причинно-наслідкових зв’язків між видами конфліктів, не
розроблено механізмів виявлення та запобігання цих конфліктів та їх наслідків
у діяльності підприємства.
Конфлікти в цілому виникають у будь-якій сфері життя людини, і серед
них важливе місце займають управлінські конфлікти. Такі конфлікти є
домінантними та фундаментальними, тобто вони здатні породжувати конфлікти
в інших сферах життя людини.
Управлінські конфлікти поділяються на конфлікти, що виникають у
виробничій сфері та невиробничій.
Американські вчені виділяють такі види конфліктів, що виникають на
підприємствах [1, с. 383]:
 конфлікт цілей, у якому відображено несумісність цілей,
встановлених різними сторонами, або бажаних результатів;
 конфлікт уявлення, коли виникають протистояння відмінностей
уявлення та судження двох чи більше сторін;
 конфлікт емоцій;
 конфлікт процедур, що полягає у протистоянні сторін під час вибору
способів вирішення суперечок чи тієї чи іншої управлінської проблеми.
Відомий вчений Карен Джен запропонував поділяти управлінські
конфлікти на такі види:
 змістовний конфлікт – передбачає деякі відмінності в уявленнях
працівників про цілі, обов’язки, завдання, що поставлені перед ними в роботі.
Такі види конфліктів указують на непорозуміння між працівником на
працедавцем в цілях, завданнях, які кожен з них виставляє перед собою;
 емоційний конфлікт – виявляється в соціально-психологічній
незбіжності та в несумісності працівників, що виконують спільну роботу або
які реалізують одні й ті самі цілі;
 адміністративний конфлікт – один із типових прикладів
управлінського конфлікту, що часто виникають у діяльності підприємств, і
пов’язаний із відмінностями в баченні підходів до менеджменту та реалізації
цілей на підприємстві, а саме розходження в уявленнях про індивідуальну
відповідальність та обов’язки.
Отже, управлінські конфлікти існують у всіх без винятку управлінських
системах, повністю уникнути їх ніколи не вдасться та й немає потреби,
оскільки часто вони дуже корисні для розвитку управлінських систем.
Конфлікти існували та будуть існувати на підприємствах, відрізнятимуться
лише їх види, рівні та наслідки. Тому завдання керівників підприємств полягає
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у створенні мапи конфліктів, визначення їх різновидів та найхарактерніших
сфер діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВИХ РОБІТНИКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ПІДСИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ KPI
Питанням, яке розглянуто в роботі, є умови використання ключових
показників ефективності для оцінювання праці торгових працівників. Метою
дослідження є складання підсистем оцінювання персоналу торгового
підприємства, які б враховували особливості праці торгових робітників та
допомагали поліпшати ефективність праці.
Значущість праці торговельних працівників велика для керівників.
Особливості торгової праці вимагають особливого підходу для оцінювання
праці торгового робітника. Для взаємодії з працівниками та найкращого
результату необхідно враховувати особливості конкретно кожної групи. За
категоріями можна виділити персонал управління, торгово-оперативний та
допоміжний персонал, що подано у [1].
Діяльність підприємства передбачає працю з персоналом, яка націлена на
покращення рівня ефективності торгових працівників. Для того, щоб оцінити
діяльність продавців необхідно скласти набір показників KPI, який буде
підходити конкретно до вашого бізнесу та ваших працівників. Види та
класифікація KPI були розглянуті в роботі [2]. Тобто, в залежності від ознаки,
можна оцінити різні характеристики діяльності торгових працівників.
Для того, щоб визначити яку фінансову цінність несе персонал, можна
використати показник доданої вартості людського капіталу. Але цей показник
має бути використаний для торгово-оперативного або допоміжного персоналу
(табл. 1). Оскільки персонал управління не має прямого зв’язку з клієнтами, то
визначати наскільки діяльність персоналу управління впливає на загальний
фінансовий стан підприємства не має сенсу.
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Інші показники, які наведені в таблиці спрямовані на торговооперативний та допоміжний персонал. Вони акцентують увагу на задоволеності
працівників роботою, як вони відносяться до неї та чи мають бажання
працювати взагалі. Ці показники розраховують за допомогою опитувань на
різні теми. Наприклад, індекс задоволеності персоналу показує задоволеність
продавців на рахунок їх виконуваних дій, організації праці, відносини між
працівниками і начальством. Можна зрозуміти, наскільки комфортно себе
почуває людина на робочому місці. Рівень залученості персоналу показує
частину роботи працівника, яка стосується основного завдання підприємства.
Персонал управління, торгово-оперативний та допоміжний можна
оцінити за показником лояльності та оцінки повного циклу зворотного зв’язку.
Так як кожен працівник має ставитися до роботи уважно та відповідально, то
показник лояльності потрібно використовувати для всіх. Погане ставлення до
роботи відобразиться негативно на ефективності самих працівників. Оцінка
повного циклу зворотного зв’язку являє собою оцінку ефективності працівника,
засновану на думці тих, хто залежить від цієї ефективності, – начальника,
підлеглого, колег по роботі, замовників, постачальників і т.д. Більшість
інструментів повного циклу зворотного зв'язку також використовується
співробітником для самооцінки.
Таблиця 1
Підсистеми оцінювання торгового персоналу
KPI
1.1. Додана вартість
людського капіталу
1.2. Індекс задоволеності
персоналу
1.3. Рівень залученості
персоналу
1.4. Показник лояльності
персоналу
1.5. Коефіцієнт плинності
персоналу
1.6. Оцінка повного
циклу зворотного зв'язку

Директор

Посади / професії
ПродавецьТоварознавець
консультант

Пакувальник

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Коефіцієнт плинності персоналу показує як довго люди працюють на
підприємстві, наскільки часто відбуваються зміна робітників. Постійно
змінювати робочий персонал торговому підприємству не вигідно як в
фінансовому плані, так і в плані взаємин з персоналом. Краще мати справу з
перевіреними людьми, які працюють довго і є впевненість що ця людина не
підведе та не обдурить.
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Отже, можна дійти висновку, що показники KPI не варто
використовувати до усього персоналу одразу. Так само не кожен працівник
може бути оцінений будь-яким показником. Врахування категорій персоналу,
діяльності працівників та відповідних ознак показників KPI допоможе оцінити
ефективність праці. Складання підсистем оцінювання персоналу покаже
відповідність між цими елементами та забезпечить стабільну оцінку діяльності
персоналу.
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Комунікації є невід'ємним атрибутом процесу управління. Вони зв'язують
окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх
дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові
завдання тощо; з'єднують її із зовнішнім середовищем – дозволяють
отримувати інформацію про стан ринку та поведінку на ньому суб'єктів
господарювання, повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої
наміри та впливати на їх поведінку.
У сучасній українській економіці склалася така ситуація коли передові
підприємства почали більше уваги приділяти становленню комунікаційної
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системи організації, а саме, вибору комунікаційних засобів та впровадженню
комунікаційних програм.
Використання на підприємстві інструментів маркетингових комунікацій
має головну і очевидну мету – отримання прибутку шляхом збільшення обсягу
продажів. Кожен інструмент комунікацій побічно чи безпосередньо впливає на
цей показник. Поняття прибутковості підприємства безпосередньо пов’язане з
показником ефективності використання маркетингових комунікацій.
Пропонуємо розглянути ефективність використання інструментів
комунікації. Методи виміру ефективності, як реклами, так і заходів із
стимулювання збуту ідентичні, оскільки містять у собі дискретні події, ефект
від яких можна виміряти одразу після закінчення кампанії. Пропонуємо
методологію, за якою можна відокремити два принципово різні види
ефективності:
1) ефективність психологічного впливу – це ступінь впливу реклами на
споживача, тобто оцінка привернутої уваги споживача, запам’ятання реклами,
вплив реклами на мотив купівлі товару – психологічне ставлення, яке
проявляється в оцінці споживачем рекламного повідомлення як зухвалого
довіру, цікавого, корисного, здатного задовольнити потреби, а також коли
інформація, укладена в рекламі, трансформується в особисті знання,
переходить у переконання, стає стимулом до дії.
2) економічна ефективність системи комунікацій – економічний
результат, отриманий у результаті проведення рекламної кампанії, особистого
продажу, стимулювання збуту послуг чи директ-маркетингу.
Основою для аналізу економічної ефективності комунікацій повинна бути
первинна та вторинна інформація підприємства. Основними труднощами у
визначенні такої економічної ефективності можуть бути наступні чинники:
 будь-яка реклама чи заходи щодо стимулювання збуту, зазвичай, не
дають повного ефекту відразу;
 товарообіг чи прибуток можуть бути іншими за некомунікативними
причинами.
Найпростішим методом визначення економічної ефективності реклами й
стимулювання збуту може бути порівняння товарообігу до і після проведення
заходу. У цьому методі економічна ефективність визначається або шляхом
зіставлення товарообігу за певний час, коли товар зазнавав впливу реклами чи
певної акції, з цим показником за аналогічний термін, коли товар не піддавався
цим заходам або шляхом зіставлення щоденного товарообігу до і після
проведення рекламного заходу у поточному періоді часу.
Перший спосіб у разі розгляду даних, здобутих у різні роки, потребує
коригування через підвищення цін внаслідок інфляції. З використанням другого
способу, зазвичай, розглядаються дані за рік, тому можливо пряме зіставлення
значень показників, без необхідності проведення коригувань. З цієї причини
точність результатів, отриманих другим методом, вище точності першого
методу, бо при використанні коригувань вноситься похибка.
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Остаточні висновки щодо економічної ефективності реклами (або іншого
комунікативного інструменту) слід чекати шляхом порівняння додаткового
прибутку, отриманого в результаті використання реклами й стимулювання з
витратами, пов'язаними з їхніми впровадженнями. В такому випадку,
пропонуємо виділити дві групи методів: економіко-статистичні та соціологічні.
Економіко-статистичні методи використовують прийоми кількісного виміру
ефективності реклами для «паблік рілейшнз». Соціологічні (розміщення статті
про певну подію в друкованих ЗМІ) гарантують певну кількість контактів із
цільової аудиторією з тиражу видання. З іншого боку, PR-стаття може
викликати суспільний резонанс і спровокувати безкоштовні публікації, що
підвищує охоплення аудиторії.
Таким чином, оцінка ефективності комунікацій може носити як
кількісний, так і якісний характер.
Ефективність оцінки
впровадження комунікацій, на наш погляд,
дозволить визначити, наскільки задоволені інформаційні та комунікаційні
потреби як керуючої, так і керованої підсистем, а також зовнішнього
середовища, і на цій основі керівництво підприємства зможе приймати
обґрунтовані рішення з розвитку комунікаційної системи організації в
пріоритетних напрямках. При цьому можливо зпрогнозувати ймовірність
успішної реалізації комунікаційних заходів на основі коефіцієнтів адекватності
менеджменту та згоди в колективі.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА АТП
Підхід до оптимізації об'ємів запасів висвічує проблеми зберігання або
занадто малої кількості запасів, або занадто великої. Якщо є занадто маленький
запас, вимоги замовників не задовольняються, і можна втратити справжню і
майбутню реалізацію. Може бути втрачена знижка за кількість товару, що
купується, а також стануть необхідними часті замовлення товару, які
спричиняють витрати і в області менеджменту, і в області облікової роботи.
Зазвичай запаси великого об'єму зберігають з наступних причин:
 страховка у разі більш високого попиту, ніж зазвичай;
 страховка проти довшого, ніж зазвичай, терміну постачання;
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 використання переваги знижки оптовому покупцеві. Може мати сенс
купувати більше запасів, ніж вимагається зараз, якщо зростаючим витратам на
зберігання протистоїть зменшення повної вартості одиниці товару;
 використання переваг сезонних або інших цінових коливань.
Наприклад, споживач, який купує вугілля влітку (коли він дешевший), вірить,
що це заощадить йому більше грошей, ніж він витратить на зберігання запасів;
 у виробництві зберігання запасів сировини гарантує, що усі необхідні
компоненти для кінцевої зборки завжди є в наявності.
Переваги невеликих об'ємів запасів. Існують дві основні переваги
підтримки низького рівня запасів. По-перше, витрачається менше грошей на
запаси. У новій справі, коли кількість грошей обмежена, гроші, що
витрачаються на купівлю додаткових запасів, не можна використати для інших
цілей. Зберігання меншої кількості запасів звільняє грошові кошти для інших
потреб. Оскільки обмежені грошові кошти є найбільш поширеними і
серйозними проблем в малому бізнесі, дисциплінований підхід до створення
запасів може стати запорукою успіху бізнесу. По-друге, збільшують
прибутковість в основному наступні умови:
 нижчі витрати на зберігання запасів, що витікають з економії на інших
витратах, а саме опалювання, електроенергія, вартість приміщення для
складування, устаткування і оплата персоналу;
 швидкий обіг капіталу. Прибуток виходить тільки після реалізації
запасу, тому, чим менше запас, тим частіше відбувається його оборот і тим
швидше можна отримати прибуток;
 менше запасів брудниться і розкрадається. При невеликому рівні
запасів менше вірогідність того, що вони будуть забруднені або зіпсовані під
час зберігання або вантаження. Крадіжки також зменшується тому, що при
невеликих запасах втрати помітніші і крадіжка виявляється швидше;
 менше ризик старіння товару і повільного обороту запасів. При
прискореній реалізації ризик залишитися з непроданим товаром зменшується.
Цей факт частково є вирішальним у виробництві з частою зміною технологій;
 менші фінансові витрати. До справи залучається менше капіталу, тому
у разі кредиту зменшуються і процентні виплати банку.
Управління запасами ускладняється постійно змінною обстановкою, в
якій здійснюється планування закупівель, поставок і формування запасів
ресурсів. Мета системи управління запасами – забезпечення безперебійного
забезпечення процесів виконання робіт за проектом у встановлені терміни і
запланованим якістю при мінімально можливих витратах на утримання запасів.
Доцільність та ефективність управління запасами дозволяє:
 істотно зменшити виробничі втрати через дефіцит матеріалів;
 мінімізувати надлишки запасів ресурсів, які заморожують грошові
кошти;
 зменшити ризики перебоїв у запланованому ході робіт за проектом;
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 знизити витрати на зберігання товарно-матеріальних запасів.
Для досягнення оптимального рішення в управлінні матеріальними
запасами менеджеру необхідно визначити функції, що виконує даний вид
запасу. З чітким уявленням про даний вид простіше приймати рішення по
управлінню матеріальними запасами на підприємстві.
Ідеальна ситуація із запасами виникає, коли вдається максимально точно
прогнозувати об’єм перевезень для автотранспортного підприємства. Хоча
виробничо-розподільна система з нульовими запасами не завжди практична,
важливо пам'ятати, що в будь-якому випадку кожен долар, вкладений у запаси,
потрібно співвідносити з іншими ресурсами логістики, щоб переконатися в їх
ефективному вплив на загальні витрати.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У сучасних умовах систематичного зростання цін і тарифів на всі види
ресурсів необхідно усвідомити, що лише грамотне та раціональне ставлення до
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витрат на всіх етапах виробничого процесу дозволить досягнути зростання
економічної ефективності діяльності підприємства. Управління витратами – це
динамічний процес, який включає управлінські дії направлені на досягнення
високого економічного результату діяльності підприємства. Актуальність та
висока соціальноекономічна значущість проблеми управління витратами
зумовлює необхідність ґрунтовного дослідження та визначення оптимальної
структури граничних витрат, їх ролі в розширенні виробництва та максимізації
прибутку.
Управляти витратами означає:
1) організувати облік витрат у відповідності до підрозділів;
2) аналізувати структуру витрат та її вплив на результати діяльності
підприємства;
3) приймати обґрунтовані управлінські рішення;
4) планувати рівень витрат;
5) планувати прибуток з урахуванням обсягів здійснюваних витрат та
змін у ринковому середовищі;
6) формувати дієву систему мотивації працівників до контролю та
зменшення витрат;
7) контролювати рівень витрат та вживати заходи для їх зменшення.
Управління витратами – це система цілеспрямованого впливу на склад,
структуру і поведінку витрат та їх чинники на всіх етапах формування і
розподілу витрат, що ґрунтується на використанні об’єктивних економічних
законів і функцій менеджменту, задля підвищення ефективності діяльності
підприємства на основі оптимізації рівня витрат, забезпечення його
конкурентоспроможності на ринку та досягнення стратегічної мети і поточних
завдань його розвитку. Основним завданням управління витратами є пошук
найефективнішого способу використання наявних ресурсів, а саме оптимізація
витрат [1].
Для обґрунтованого управління витратами та комплексного здійснення їх
оптимізації необхідно забезпечити керівників релевантною інформацією та
організувати комунікації між ними, що вимагає створення інформаційної
системи управління витратами.
В ринкових умовах функціональною підсистемою інформаційної системи
управління витратами виступає управлінський облік, що виконує функції
надання апаратові управління спеціально підготовленої інформації для
прийняття рішень та її руху між рівнями управління. Під час проведення
аналізу витрат підприємства варто враховувати обсяги та структуру випуску
продукції, ефективність використання персоналу підприємства та основних
фондів, а також рівень собівартості продукції, що дозволить чітко встановити
джерела покриття та ефективність використання грошових коштів
підприємства і визначити основні заходи для їх оптимізації. Для визначення
повної структури та обліку витрат їх розподіляють на дві основні групи: перша
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група витрат включається до собівартості реалізованої продукції, а друга –
обліковується відокремлено.
До першої групи відносять витрати на придбання сировини і матеріалів,
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші
операційні витрати. До другої ж відносяться адміністративні витрати, витрати
на збут та інші операційні витрати [2].
Облік витрат – відображення витрат, що здійснюються на підприємстві
протягом певного періоду, пов’язаних з процесами постачання, виробництва і
реалізації в розрізах, що формують собівартість готової продукції. Таке
відображення забезпечує отримання вичерпаної інформації, необхідної для
того, щоб управляти витратами підприємства, оцінювати його діяльність
шляхом визначення фінансових результатів, визначати оптимальну структуру
витрат та впроваджувати методи по їх зниженню [3].
Підсумовуючи, успішне функціонування підприємства в сучасних умовах
господарювання залежить від управління витратами, у процесі якого
приймаються рішення, спрямовані на підвищення ефективності його
виробничо-господарської діяльності, конкурентоспроможності й прибутковості.
Особливості витрат як об’єкта управління полягають в їхній різноманітності,
постійному зміненні під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища,
різній динаміці у різні періоди часу. Усе це призводить до ускладнення точного
кількісного оцінювання величини, динаміки, рівня витрат, визначення впливу
витрат на економічні результати діяльності підприємства та методи їх
оптимізації. Ефективність планування і контролю рівня витрат залежить також
від своєчасного забезпечення релевантною інформацією всіх рівнів управління
витратами.
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Ринкові умови господарювання, глобалізаційні процеси та конкурентне
середовище зумовлюють необхідність кардинальної зміни підходів до
управління витратами більшості вітчизняних підприємств. Логістика має
велике значення на підприємстві, яке пропонує прямий продаж, адже сьогодні
ключову роль відіграє короткий час доставки замовленого товару клієнту.
Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої
системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за
ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції.
На сьогоднішній день тема управління логістичною діяльністю
підприємства дуже актуальна, адже у сучасних умовах є проблеми формування
й оптимізування витрат на логістично-постачальницьку діяльність, які
виникають на різних ланках логістичного ланцюга і частка яких у структурі
повної собівартості продукції багатьох суб’єктів господарювання є чималою.
Скорочення часових витрат на виробництво готової продукції дозволяє
підприємству підвищувати свою прибутковість з мінімальними грошовими
вкладеннями. Підвищення рівня таких витрат призводить до зниження
величини прибутку підприємства, що функціонує у конкурентному середовищі.
Кожне підприємство (господарська організація), що здійснює свою
основну діяльність, змушене ефективно координувати співпрацю своїх
внутрішніх підрозділів, а також контактувати із зовнішнім середовищем
(клієнтами і постачальниками), мета такої комунікації широко зрозуміла-обмін
інформацією та ресурсами [1, c.15].
Логістика охоплює весь спектр діяльності підприємств, під «логістичним
процесом» розуміють «системну структуру для прийняття рішень, яка поєднує
транспортування, запаси, складський простір, системи обробки матеріалів,
упаковку та інші пов’язані види діяльності, що всі разом виконують необхідні
компроміси, які включають витрати і сервіс від постачальника до споживача
(ланцюг поставки)» 2. На стадіях розвитку виробництва логістика скорочує
витрати і випускає продукцію у встановлені терміни. До логістичних дій на
підприємстві можна віднести: обслуговування клієнтів, транспортування,
управління запасами, управління інформаційним потоком.
Процес управління називається логістичним, коли розподіл, стан і потоки
його складових, тобто людей, матеріальні блага, інформаційні та фінансові
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ресурси, потребуватимуть координації з іншими процесами за рахунок
критеріїв розташування, часу, вартості та ефективності досягнення бажаних
цілей організації [5. c.42].
Основною метою логістично-постачальницької діяльності підприємств є
забезпечення надійного постачання матеріально-технічних ресурсів відповідної
якості, необхідної кількості у відповідні терміни від надійного постачальника за
прийнятною ціною. Основні напрями діяльності постачання в компаніях:
 формування надійного і безперервного матеріального потоку для
забезпечення безперебійного функціонування підприємства;
 підтримка нормативного рівня запасів матеріальних ресурсів на
складах;
 пошук надійних постачальників, тісна взаємодія із ними і побудова
взаємовигідних партнерських відносин;
 підтримка та підвищення якості різних матеріально-технічних
ресурсів тощо [6].
Правильна організація логістики приносить підприємству наступні
вигоди: підвищення ефективності виробництва; скорочення втрат робочого
часу; скорочення витрат праці; підвищення рентабельності виробництва
підприємства. До наслідків неправильної організації логістики на підприємстві
можна віднести: низьку якість обслуговування споживачів, втрата клієнтів і
частки на ринку; зростання витрат на експлуатацію обладнання; неефективна
організація матеріальних потоків.
Впровадження принципів бережливого виробництва в логістичний
ланцюг на підприємстві дозволяє прискорити процес надання логістичних
послуг: зберігання, доставку товарів кінцевому споживачеві. На швидкість
надання логістичних послуг впливає надлишок незавершеного виробництва понад 90% роботи простоює, тим самим, породжуючи величезні витрати.
Підприємства, які перейшли на організацію виробництва за принципами
логістики, в даний час, можуть раціонально організовувати виробничий цикл
свого підприємства; здійснювати закупівлю сировини і матеріалів; вибирати
постачальників, організовувати процес виробництва продукції.
Серед основних причин розвитку і значення логістики в управлінні
підприємства є економічні ресурси:
 вичерпання можливості підвищення ефективності у сфері
виробництва, техніки і технології;
 зміна підходу до запасів;
 традиційний підхід – резерв є резервом на всякий випадок, він
дозволяє «вижити» під час кризи підприємства;
 сучасний підхід – це вартість, пов'язана з його зберіганням, вона
приховує несправності, що відбуваються в процесі;
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 більш широкі можливості, що виникають перед управлінням
логістикою завдяки технічному прогресу (особливо пов'язані з обробкою даних
при їх використанні інформаційними технологіями);
 глобалізація діяльності підприємств.
Логістична концепція, в межах якої розглядаються процеси в логістичній
системі є важливим фактором, що визначає методи синхронізації в логістиці.
Логістичну концепцію можна трактувати як парадигму і платформу підтримки
бізнесу та інструментарій оптимізації ресурсів підприємства під час управління
основними і супутніми потоками [3].
Логістичні функції підприємства включають: «фізичний розподіл:
координацію з планом маркетингу; прогнозування попиту; сервіс; оперативнокалендарне планування транспортування готової продукції; управління
запасами готової продукції; оброблення замовлень клієнтури; складування
готової продукції; навантажувально-розвантажувальні та транспортноскладські роботи з готовою продукцією; постачання готової продукції; облік
запасів готової продукції; підтримку виробництва: координацію з планом
фізичного розподілу; оперативно-календарне планування руху незавершеного
виробництва; внутрішньозаводські переміщення матеріалів; навантажувальнорозвантажувальні та транспортно-складські роботи з незавершеним
виробництвом;
доведення
сировини,
матеріалів,
напівфабрикатів,
комплектуючих
виробів
до
виробничих
підрозділів;
складування
незавершеного виробництва; облік запасів незавершеного виробництва;
постачання: координацію з оперативно-календарним планом виробництва;
вибір і проведення переговорів з постачальниками; планування потреби в
матеріалах;
складання
оперативно-календарного
плану
постачання;
транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів; складування виробничих запасів; навантажувально-розвантажувальні
та транспортно-складські роботи з предметами постачання» 4.
Будь-яка система управління так чи інакше підпадає під вплив
зовнішнього середовища, а його внутрішня управлінська спроможність
визначається станом його середовища в середині. Коли йдеться про за діяння
логістичної системи або побудови системи управління підприємством на основі
логістичного підходу, варто зазначити, що логістична система враховує
елементи як зовнішнього та і внутрішнього середовища. Окрім того,
логістичний підхід дає змогу приймати управлінські рішення виходячи із
прогнозного бачення розвитку підприємства.
Отже, у сучасних умовах без наявності логістичного процесу на
підприємстві досить часто будуть відбуватися збої у виробництві, збільшиться
кількість бракованої продукції та збільшаться фінансові збитки. Для
логістичного процесу, незалежно від його складності та спрямованості,
виділяють п’ять основних класифікаційних елементів, які неодмінно мають
бути відображені при його опису: планування, інформація, контроль і аналіз,
управлінські рішення. Згідно з цією класифікацією видів логістичної діяльності
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за першою ознакою в межах економічного об’єкта виокремлюють логістику
матеріального потоку, логістику фінансів та інформаційну логістику. Для
подальшого поділу враховують фази трансформації логістичного потоку, що
відповідають функціональним областям логістики (тобто тим областям
діяльності, в яких виконуються логістичні дії: функції та операції). Відповідно
до етапів розвитку логістики розрізняють такі етапи розвитку організації
логістичної діяльності:
 операційної координація (наприклад, координації транспортних та
складських процесів у фізичному розподілі продукції з метою зниження
витрат);
 цілісної координації процесів фізичного розподілу товарів (наприклад,
транспортних,
складських,
пакувальних,
опрацювання
замовлення,
обслуговування споживача) та міжфункціональної координації (наприклад,
логістики з маркетингом, фінансами, кадрами тощо;
 стратегічної інтеграції на базі інформаційних технологій всіх ланок
повного логістичного ланцюга (наприклад, від джерела матеріальних ресурсів
до споживача кінцевого виробу).
Потрібно зазначити, що для здійснення логістичного процесу
використовуються ресурси (персонал, устаткування, інфраструктура,
середовище тощо). Тобто у представленому розумінні сутності діяльності
внутрішньої логістики підприємства наявність логістичної концепції є
необхідною та важливою умовою. Без наявності логістичного процесу на
підприємстві досить часто будуть відбуватися збої у виробництві, збільшиться
кількість бракованої продукції та збільшаться фінансові збитки. Оскільки
логістика виступає ключовим інструментом комунікацій на підприємстві,
потрібно враховувати її рівень розвитку для досягнення нових цілей для
організації. У такому випадку найбільш важливим є прийняття рішення щодо
внутрішньої структури логістичного процесу, а також, з яких елементів він має
складатися.
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ДИРЕКТ-КОСТИНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Світова практика свідчить, що основним засобом побудови ефективного
менеджменту підприємства є система управління витратами, тому досить
важливим є правильний вибір методів та моделей управління витратами, які
будуть сприяти ефективному розвитку підприємства та зростанню його
конкурентоспроможності.
Проблема постійного пошуку шляхів оптимізації розміру витрат та
забезпечення їх планового рівня призвела до виникнення безлічі методів
управління витратами, серед яких можна виділити найвідоміші: «абсорпшенкостинг», «директ-костинг», «стандарт-костинг», «таргет-костинг»,«кайзенкостинг», «СVР-аналіз», «кост-кілинг», «бенчмаркінг витрат», «LСС-аналіз»
тощо.
У кожної з цих систем є свої особливості. Абсорпшен- і директ-костинг –
два різних методи виробничого калькулювання. Основна їхня відмінність
полягає в порядку розподілу постійних витрат між калькуляційними періодами.
Абсорпшен-костинг – калькуляція з повним розподілом витрат – мається
на увазі визначення собівартості продукції з розподілом всіх витрат між
реалізованою продукцією і залишками товару. Причому в рамках цього методу
може обчислюватися виробнича або повна собівартість. Калькуляція з повним
розподілом витрат полягає в розрахунку виробничої собівартості на основі
прямих (трудових і матеріальних) і непрямих загальновиробничих витрат, які
розподіляються в собівартість продукції. Загальновиробничі непрямі витрати
або використовуються для обчислення повної собівартості, або підраховуються
як витрати періоду, тобто не зв'язуються з фізичними одиницями готової
продукції і списуються за період (місяць, квартал, рік). Повна собівартість,
таким чином, складається з виробничої собівартості плюс загальногосподарські
(управлінські, збутові) витрати [1].
Основною особливістю системи директ-костингу є розрахунок
собівартості продукції за змінними витратами. Ця система спирається перш за
все не на функціональну класифікацію витрат (виробничі, закупівельно-збутові,
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управлінські), а на їхнє ставлення до рівня ділової активності (обсягу випуску).
Собівартість обчислюється за змінною частиною витрат. У цій системі тільки
змінні витрати будуть вважатися витратами на продукт, тобто брати участь в
обчисленні запасів і прибутку відповідно до руху фізичних одиниць продукції.
Система «директ-костинг» має декілька різних особливостей: перша –
поділ виробничих витрат на змінні і постійні; друга – калькулювання
собівартості продукції за обмеженими витратами; третя – багатостадійність
складання звіту про прибутки. Процес обліку відбувається в два етапи [2].
На першому етапі встановлюється зв'язок обсягу виробництва готової
продукції з прямими (змінними) витратами, відображається рентабельність
виробництва окремих видів продукції. На другому етапі узагальнені на одному
рахунку непрямі (постійні) витрати зіставляються з внеском, отриманим від
реалізації кожного виду продукції. Результат відображає рентабельність всього
виробництва) і реалізації. Таким чином, ця система орієнтована на реалізацію.
Чим більший обсяг реалізації, тим більше прибутку отримує підприємство [2].
У світовій практиці використовують два види директ-костингу.
1. Метод змінної собівартості, або простий директ-костинг, згідно з яким у
собівартість включаються лише прямі змінні витрати. Незважаючи на його
простоту у застосуванні та аналітичні можливості, цей метод має низку
недоліків:
 в оцінці залишків незавершеного виробництва та готових виробів
беруть участь лише змінні витрати, у зв’язку з цим залишки оцінюються не
повністю, що суперечить бухгалтерським та податковим правилам багатьох
країн;
 у разі зниження цін з метою досягнення привілейованого положення
на ринку за окремими виробами виникає загроза, що маса неподільних
постійних витрат не може бути покрита маржою, бо підприємство потрапить в
зону збитків;
 серед постійних витрат є такі, що можуть бути прямо віднесені на
окремі вироби.
Схема формування фінансових результатів методом змінної собівартості
(простий):
Обсяг реалізації - Змінна собівартість = Маржа (різниця);
Маржа (різниця) - Постійні витрати = Маржа (різниця);
Маржа (різниця) - Результати (+, –).
2. Спроба подолання недоліків простого методу спричинила появу методу
розвинутого директ-костингу, в основу якого покладено такий підхід до
калькулювання собівартості продукції, за якого частина постійних витрат
(специфічні постійні витрати) може бути віднесена прямо без умовного
розподілу на відповідні вироби, їх групи, центри відповідальності, сегменти
діяльності.
І якщо простий директ-костинг не давав можливості визначати результат
діяльності підприємства за виробами, центрами відповідальності, а
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обмежувався тільки визначенням маржі за ними, то розвинутий директ-костинг
дає змогу все більшу частину постійних витрат прямо відносити на собівартість
цих центрів. Це зумовило появу системи напівмарж (маржинальних доходів
різного рівня), а метод розвинутого директ-костингу дістав назву методу
багатоступеневого покриття постійних витрат.
Схема формування фінансових результатів методом змінної та прямої
собівартості (розвинутий):
Виручка від реалізації - Змінна собівартість = Маржа I;
Маржа I - Постійні прямі витрати = Маржа II;
Загальна (маржа I + маржаII) - Постійні непрямі витрати = Результат (+, –).
Аналіз варіантів розвинутого і простого директ-костингу (маржинального
обліку), які використовують в практиці зарубіжних підприємств, свідчить, що
завдяки цим методам підвищується ефективність управління витратами [1].
Зараз українські підприємства переважно використовують класичні,
традиційні методи обліку, такі як калькулювання собівартості продукції з
повним розподілом витрат, не приділяючи гідної уваги зарубіжному досвіду.
Обираючи найкращий метод, керівництву необхідно провести детальні
дослідження на своєму підприємстві майже з усіх питань його діяльності. Тому,
від правильно обраного методу або їх сукупності залежить ефективність
управління витратами [3].
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
РОЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Умовою ефективної діяльності керівника є добре розвинуте стратегічне
мислення, уміння заглянути набагато кроків уперед. Постійне копання лише у
сьогоденні веде до втрати перспективи, помітно знецінює роботу будь-якого
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керівника. Вести правильним курсом підприємство в морі сучасної економіки
може керівник, який пильно дивиться уперед, вивіряючи курс на зміни
зовнішнього середовища, кон’юнктури ринку, політики держави.
Сучасний менеджер в Україні – це такий керівник, який має певну
фінансову самостійність, організовує виробництво, вміє вивчати ринок,
відчуває кон’юнктуру та динаміку попиту, може оперативно перепрофілювати
виробництво з врахуванням вимог часу. Одночасно, він повинен вміти
працювати в єдиній команді, реагувати на зміну зовнішніх умов.
В практиці України існують підприємства різних організаційно-правових
форм, іде приватизація та акціонування державних підприємств і одночасно
розвивається малий та середній бізнес. У цих умовах правління зайняті, поперше, «класичні» менеджери – господарські керівники, управляючі
державними або власними підприємствами на основі найму, тобто за
«зарплату», по-друге, менеджери-співвласники – господарські керівники
акціонованих підприємств, які працюють по найму і мають пакети акцій
підприємств що управляються, по-третє, менеджери-бізнесмени (підприємці) –
власники, в основному, дрібних підприємств та фірм, які особисто управляють
ними.
Не дивлячись на різні підходи до ролі менеджера можна виділити три
управлінські ролі: роль з прийняття рішення – менеджер визначає напрям руху
підприємства, розподіляє ресурси, несе відповідальність за прийняття рішень,
він повинен ризикуючи повести колектив в певному напрямі; інформаційна
роль – менеджер збирає і аналізує інформацію про внутрішнє та зовнішнє
середовище, доводить інформацію до підлеглих, і від того, як він чітко це
виконує, залежать результати його праці; виступає у ролі керівника – формує
відносини всередині та ззовні організації, мотивує членів колективу на
досягнення мети фірми, це лідер, за яким ідуть люди. Менеджер – це керівник,
який наділений повноваженнями з прийняття рішень щодо діяльності фірми,
яка функціонує в ринкових умовах, він має відносну фінансову самостійність і
може підбирати та оцінювати своїх працівників.
У теорії та практиці управління розрізняють лінійних та функціональних
менеджерів. До лінійних менеджерів відносяться особи, які діють на основі
«єдиноначалія», відповідають за стан та розвиток підприємства в цілому або
його підрозділів. До функціональних менеджерів відносяться працівники, які
відповідають за окрему сферу в системі управління і керують певними
функціональними підрозділами. У зв’язку з цим виникає необхідність
розподілу праці менеджерів.
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах формування інституціональної структури ринкових відносин,
структурної перебудови на сучасному етапі, необхідно пристосовувати
економічну діяльність господарюючих суб’єктів до змін ринкового оточення, а
також здійснювати оптимальний вибір ефективних шляхів інтенсифікації
соціально-економічного розвитку набувають особливого значення. Високий
рівень складності протиріч та проблем здійснення соціально-економічних
трансформацій підприємства, невизначеність та непередбачуваність змін умов
його функціонування обумовлюють переважно стратегічний характер управлінських рішень щодо регулювання процесів розвитку потенціалу
підприємства. Економічний потенціал від маркетингової діяльності являє
собою кінцевий економічний результат впровадження відповідних заходів
маркетингового характеру. Потенціал являє собою похідну від досягнення
позитивного результату від реалізації маркетингових рішень при оптимальних
витратах матеріальних і фінансових коштів з урахуванням виконання планових
завдань. Розгортання процесів міжнародної економічної інтеграції в ході
глобалізації
системи
світогосподарських
зв’язків
обумовлює
взаємопроникнення окремих національних господарств, узгодження дій урядів
у виробленні економічної політики, що відповідає інтересам всіх, що беруть
участь в інтеграційному процесі сторін, а також щодо третіх країн. Оцінка,
діагностика і моніторинг маркетингового потенціалу підприємства являють
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собою невід’ємні складові постійно здійснюваного процесу дослідження ринку,
спрямованого на вивчення методів і прийомів ведення конкурентної боротьби з
метою виявлення причин й умов виникнення конкурентних переваг[1].
Локалізація пошуку необхідна для того, щоб правильно окреслити границі
певного галузевого або товарного ринку, виділити найбільш значимих
конкурентів, діагностувати їхні мети й наміри. Конкурентні переваги звичайно
тісно пов'язані з конкретними географічними ринками, межі яких в умовах
глобалізації не будуть вже співпадати з адміністративними або навіть
державними кордонами. Ґрунтовне визначення географічних меж ринку є
необхідною умовою коректності наступних процедур пошуку. При виборі
географічних параметрів ринку доцільно враховувати вплив ряду факторів:
 специфіка використання товару, що визначається його призначенням
(спрямованістю на задоволення певної потреби споживачів).
 можливість альтернативного використання товарів, які презентовані
на ринку. Необґрунтовано звужена границя ринку може привести до того, що
навіть невеликий роздрібний продавець, що реалізує стандартні товари,
одержить незаперечні переваги як «територіальний» монополіст через
відсутність альтернативної пропозиції на розглянутій території.
 вартість транспортування товарів до місця їхнього використання. Всі
виробники (продавці) розглянутого товару мають перебувати в зоні
максимальної доступності для споживача з урахуванням реально існуючої
транспортної мережі.
 частота покупок дуже впливає на споживача при виборі ним продавця.
Чим частіше здобувається товар, тим уже повинні бути географічні границі
ринку й навпаки. Така вимога прямо пов'язана із необхідністю економії часу,
що витрачає споживач при кожній покупці.
Таким чином, з одного боку, географічні границі ринку суттєво
розширюються із збільшенням ступеня унікальності товару і його складності.
Для вивчення конкуренції на виділеному географічному ринку слід насамперед
відзначити склад підприємств-конкурентів, що найбільшою мірою
перешкоджають реалізації цілей підприємства, дослідження конкурентних
переваг якого здійснюється в ході аналізу. На особливу увагу заслуговує
вивчення питань можливого конкурентного тиску конкурентів-нерезидентів,
виробничі та збутові можливості яких підкріплені потенціалом продаж на
різних географічних ринках. Найбільш поширеними засобами визначення
конкурентів є наступні [2]:
 вибір найближчих конкурентів. До складу конкурентів додаються
підприємства, що виробляють аналогічну продукцію, обсяг реалізації яких у
натуральному й вартісному вираженні є найбільш приближеним до відповідних
значень підприємства, яке розглядається.
 вибір могутніших конкурентів, при якому вибираються найбільш
потужні у фінансовому відношенні підприємства або конкуренти з найбільшою
ринковою часткою.
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 вибір підприємств, що контролюють значну сумарну частку ринку. Як
правило, це найбільш представницька частина підприємств (сумарна частка
ринку звичайно перевищує 50%), дії яких визначають основні тенденції й
традиції даного товарного ринку.
 вибір всіх діючих конкурентів у рамках географічних меж ринку, що
дає можливість провести системний аналіз конкуренції в галузі за рахунок
повноти й показності складу розглянутих об'єктів.
 вибір всіх можливих конкурентів. Крім діючих підприємств, до цієї
групи групу входять і потенційні конкуренти, які можуть у найближчій
перспективі з'явитися на аналізованому ринку.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАСЛІДКІВ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОЇ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізація світового господарського життя стала основною системною
якістю сучасної епохи, тенденцією розвитку світового господарства, що
домінує на рубежі ХХ-ХХІ ст. Відношення до процесу глобалізації вчених,
політиків і практиків неоднозначно, а часом і діаметрально протилежно. Це, в
першу чергу, пов’язане з різними точками зору на основні причини, динаміку
та наслідки глобалізаційних процесів [3].
Під економічною глобалізацією, як правило, розуміють поступове
перетворення світового простору в єдину зону, де вільно переміщуються
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фактори виробництва: капітали, товари, послуги, інформація, робоча сила,
формується єдиний інституціональний простір. Глобалізація, таким чином, має
на увазі утворення міжнародного економічного, правового й культурноінформаційного поля. Сьогодні виникло розуміння глобалізації як
комплексного геоекономічного, геополітичного та геогуманітарного явища,
що робить потужний детермінаційний ефект на всі сторони життєдіяльності
країн, які залучаються до цього процесу [1].
Що стосується наслідків процесу глобалізації, то вони, в контексті
дослідження учених, неоднозначні, як неоднозначні і їх оцінки. До позитивних
наслідків глобалізації можна віднести прискорення науково-технічного
прогресу. Глобалізація - самоорганізуючий, об’єктивний процес, він рано чи
пізно охоплює всі країни. Глобальна інтеграція несе й інші значні блага переваги міжнародного поділу праці, ефекти масштабу та швидке
розповсюдження нововведень у різних країнах. Їй притаманні також
«плюси» зовнішньоекономічного характеру такі, як свобода вибору, що
обумовлена міжнародним рухом товарів, капіталу та робочої сили, свобода
мислення, що тісно пов’язана з міжнародним рухом ідей [2].
Але, поряд з тим, економічна глобалізація має і негативні наслідки.
Особливо слід наголосити на конфліктному характері, який приймає
глобалізація останніми роками. Один із конфліктів, який набуває все більшого
загострення є конфлікт з приводу розподілу її результатів. Зростаючий
добробут та інтеграція окремих країн можуть навіть збільшити політичну
нестабільність, оскільки ведуть до значної економічної залежності інших
країн, що породжує відчуття небезпеки. Критики економічної глобалізації
часто пов’язують глобалізацію з розповсюдженням бідності. Також вони
впевнені, що глобалізація руйнує самобутність культури та погіршує стан
навколишнього середовища [2].
Сили, які найчастіше асоціюють з глобалізацією, в короткостроковій
перспективі погрожують стабільності певних країн, збільшують соціальну та
економічну напругу. Глобалізація прискорює поширення економічних та
фінансових криз, яким багато країн світу просто не можуть протидіяти. Певні
регіони світу взагалі неспроможні конкурувати в глобальній економіці [4].
Також до негативних наслідків можна віднести посилення етнічних
конфліктів. Націоналістичні течії виступають проти глобалізації. Сутність
націоналізму полягає в ідентифікації індивіда з нацією або з певною
державою. Глобалізація призводить до особистої ідентифікації з глобальним
суспільством і не потребує особистої ідентифікації з певною державою [6].
Економічна глобалізація розділяє світ на два табори: країни, які
виграють від даного процесу та країни, які програють. Чим менше розвинута
країна, тим менше вона виграє від глобалізації. У країнах, які адаптуються до
неї, зростає стабільність та добробут. Однак, окремі держави повинні боротися
за те, щоб зберегти своє місце на світовому ринку. Глобалізація породжує
незадоволення багатьох країн світу та їх груп, які бажають приєднатися до
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глобальної економіки, але ще не є її частиною [5].
Нова якість глобалізації полягає не тільки в тому, що підвищується
рівень взаємозалежності держав. Фактично послаблюється внутрішній
суверенітет держав. Глобалізація обмежує можливості урядів окремих країн
самостійно вирішувати проблеми, які торкаються їх національних територій.
Отже, згідно сучасних тенденцій, процес економічної глобалізації
розвивається і все більше країн світу відчувають його наслідки в різних сферах
суспільного життя. Дослідження цих наслідків для кожної країни світу, а
також розробка пропозицій щодо подолання негативних наслідків
глобалізаційного процесу є нагальною науковою проблемою, яка вимагає
проведення подальших наукових досліджень в даній сфері.
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РЕКЛАМА ЯК СПОСІБ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ПРОДУКТУ У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗМІ
У ринкових умовах господарювання створення інтелектуального
продукту умовах телебачення визначається виключно попитом на нього.
Ринкові відносини у сфері телевізійних ЗМІ обумовлюють конкуренцію між
суб'єктами інформаційного простору, що передбачає дуже чуйне реагування
останніх на попит аудиторії телеглядачів. При цьому в умовах конкурентної
боротьби кожен телеканал прагне до її збільшення. Обсяг зібраної аудиторії,
залучаючи рекламу, відіграє вирішальну роль в доходах та розвитку
телевізійних ЗМІ. Рекламно-комунікаційний ринок України продовжує
97
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

розвиватися швидкими темпами та характеризується стійкою динамікою за
всіма своїми структурними сегментами.
Інтелектуальний продукт, що створюється та використовується на
телебаченні, відноситься до інституту авторського права та суміжних прав.
Саме цей інститут інтелектуальної власності регулює відносини, пов’язані з
його комерціалізацією, яка передбачає підпорядкування діяльності цілям
отримання прибутку [1, с. 128, 136]. В умовах телевізійних ЗМІ основним
показником комерціалізації є рейтинг, оскільки доходи від комерціалізації
авторського права та суміжних прав у телекомунікаційній сфері пропорційні
саме рейтингам.
Рейтинг являє собою чисельність аудиторії носія рекламного
повідомлення в даний час, віднесену до загальної чисельності потенційних
телеглядачів та виражену у відсотках. Величина чисельності потенційної
аудиторії являє собою базу, на якій визначається рейтинг. Показником
рейтинговісті каналу і відповідно методом комерціалізації інтелектуального
продукту на телеканалі є кількість та вартість реклами.
Існують дві принципово різні моделі розміщення реклами на телебаченні:
фіксоване розміщення реклами та розміщення по рейтингах.
У разі фіксованого розміщення реклами рекламодавець купує у
телевізійного каналу рекламний час, що виступає в якості товару, який продає
телевізійний канал. Наприклад, рекламодавець хоче купити 5 хвилин для
рекламного ролика тривалістю 15 секунд. Канал повинен розмістити 20 виходів
даного рекламного ролика. Час виходу найчастіше фіксується рекламодавцем.
При цьому рекламодавець, виходячи власного досвіду й інтуїції, визначає, коли
та в якій програмі має виходити його реклама, та стежить за тим, щоб його
умови виконувалися.
Основна перевага такого розміщення реклами в телевізійних ЗМІ полягає
в простоті та прозорості всього технологічного ланцюжка. В даному випадку
рекламодавець бере на себе всі успіхи і невдачі розміщення. Функція каналу
зводиться до звичайного продажу часу і гарантії, що рекламний ролик вийде в
певний чітко фіксований час. Недоліком фіксованого розміщення є його слабка
інформаційна обгрунтованість. Як наслідок, в цьому випадку висока
ймовірність того, що проведена рекламна кампанія буде неефективною.
Розміщення реклами на телебаченні носить багатоваріантний характер. Для
того, щоб зробити правильний вибір, необхідна велика інформація про
поведінку телевізійної аудиторії, її пріоритети, звички, стереотипи. При цьому
особистого досвіду рекламодавця часто буває недостатньо.
В основі розміщення по рейтингах лежать дані соціологічних досліджень.
Ця технологія носить більш складний характер і в даний час є домінуючою на
загальнонаціональних телеканалах України. Особливість розміщення реклами
за рейтингами полягає в тому, що телеканал продає не час, а аудиторію. При
цій схемі продаж перетворюється на послугу з розміщення реклами, а саме
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розміщення – в інтелектуальний процес, який базується на широкій
інформаційній основі.
Перевага цієї технології обумовлена її суттю, тобто продажем
рекламодавцеві аудиторії. Рекламодавець купує свою цільову групу й
одночасно велику впевненість в ефективності своєї рекламної кампанії. Недолік
такої технології розміщення полягає в її складності та сильній залежності від
розвитку інформаційних джерел. Основними інформаційними джерелами є
прайс-листи, соціологічні дані, дані моніторингу телевізійного ефіру.
Важливим фактором ефективності комерціалізації інтелектуального
продукту в умовах телевізійних ЗМІ є правильна диференціація рейтингів.
Рейтинги необхідно диференціювати за регіонами, за цільовими аудиторіями та
за рівнем доходу.
Слід підкреслити, що для комерціалізації інтелектуального продукту у
телевізійних ЗМІ принципово важливо, щоб рекламодавець і телевізійний канал
використовували рейтинги однієї й тієї ж соціологічної компанії. Рейтинги
однієї й тієї ж передачі можуть суттєво відрізнятися у різних дослідницьких
фірм. Це може бути пов'язано з різним інструментом збору інформації, різними
процедурами при побудові вибірки та безліччю інших факторів.
Найважливішим
інструментом
ефективної
комерціалізації
інтелектуального продукту у телевізійних ЗМІ є медіапланування, яке
передбачає вибір оптимальних каналів розміщення реклами. Воно включає в
себе аналіз ринку, цільової аудиторії та маркетингової ситуації; постановку
рекламних цілей для комерціалізації інтелектуального продукту; визначення
оптимальних значень показників ефективності; планування етапів рекламної
кампанії в часі; розподіл бюджету за категоріями ЗМІ.
Список використаних джерел
1 Право інтелектуальної власності : підруч. для студ. вищ. навч. закладів /
за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. К. : Ін Юре, 2004. 624 с.
Приходько Є.Г.,
студентка
Перерва П.Г.,
д-р екон.наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного
підприємництва та міжнародних економічних відносин
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
МАРКЕТИНГ ВРАЖЕНЬ В ІНДУСТРІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Для підприємств туристичної індустрії важливим є той факт, що на наших
очах процес розвитку міграції цінності дає поштовх створенню зовсім нових
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економічних і маркетингових інструментів діяльності туристичних підприємств
на цільовому ринку: виникає економіка і маркетинг вражень, що і є основним
предметом нашого розгляду.
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. І
чим більші ці можливості в туристичній послузі, тим цінніша ця послуга для
туриста, тим більша її вартість.
В аграрну, до індустріальну епоху основна додана вартість створюється
на сировинний економіці – у виробництві сировини. В індустріальну епоху
відбувається міграція цінності – маржа, що отримується на сировину, падає, а
центр створення доданої вартості переміщається в товарну економіку –
виробництво готових товарів, де відносна маржа вище. Приклад нафтових країн
з великими покладами нафти і газу, які живуть в основному за рахунок
сировинної, а не товарної економіки, не суперечить цій тенденції, а говорить
тільки про їх економічному недосконалість і майбутні проблеми – адже є в світі
і такі країни, які живуть тільки за рахунок бананів або какао-бобів, і хтось в цих
країнах добре на цьому заробляє, а решта живуть в злиднях – до наступної
громадянської війни. В ході початкового етапу постіндустріальної революції
масштабна міграція цінності відбувається ще раз: виникає величезна економіка
послуг, куди перетікає основна додана вартість. Важливу роль в цьому набуває
ланцюжок перетікання цінності ринкового продукту:
Товар > послуга > враження
Враження як продукт мають ряд специфічних особливостей. Розглянем
основні з них. По-перше, враження нематеріальні – д а це означає, що репутація
постачальника вражень має надзвичайну важливість. По-друге, враження –
«швидкопсувний продукт», їх не можна запасти на майбутнє: якщо туристичні
місця в турі залишилися порожніми, то за цю цінність вже ніколи не можна
буде отримати ніякої виручки. По-третє, враження є вельми особистими –
звідси їх висока варіабельність. Якщо говорити мовою сервісного операційного
менеджменту, «закінченість» враження, на відміну від послуги, вкрай низька –
враження передбачає «виготовлення» послуги прямо на очах у споживача,
причому (що вкрай важливо!) з його участю. У порівнянні з послугами, в
маркетингу вражень ще більше зростає важливість персоналу.
До складу розширеного туристичного продукту включені додаткові
переваги, пов'язані з придбанням цього продукту і які відрізняють його від
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інших аналогів. Це можуть бути різні характеристики місцевості, в т.ч.
близькість пляжу і пам'яток, транспортна доступність і інфраструктура тощо.
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ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Становлення і розвиток підприємницької діяльності для багатьох країн
світу є найважливішим фактором формування ринкової економіки, договірних
взаємовідносин в бізнесі. Ситуація побудови ринку практично «з нуля», яка
характерна для країн з перехідною економікою, висуває певні вимоги до
системи корпоративного управління. Це створює серйозні системні перешкоди
перебудові економіки країн з перехідною економікою, бо найважливіша
складова процесу переходу до ринку, що спонтанно функціонує, не може бути
створена лише ринковими силами. Для запуску ринкових механізмів є сила, яка
має достатньо можливостей, – це держава, та сама владна структура, яку
ринкові сили і покликані позбавити влади.
Необхідно зазначити, що в країнах з перехідною економікою влада
держави була серйозним чином підірвана процесом відторгнення власності від
держави ще до початку приватизації. Економічні реформи пізніше
комуністичного періоду послужили передачі значного обсягу влади від держави
різним промисловим інсайдерам, створивши таким чином владні структури в
рамках промисловості.
В рамках цієї моделі формально присутні всі необхідні елементи, але в
реальній дійсності порушується основний принцип поділу прав власності та
контролю. Причому порушення основоположного принципу відбуваються порізному. Наприклад, власник управляє всіма процесами в корпорації,
включаючи й оперативне управління. Або навпаки, немає ефективного
власника, і менеджмент, користуючись тим, що механізми контролю не
розвинені, гіпертрофовано узурпує владні повноваження.
Між цими двома крайнощами існує широкий спектр неефективних форм
взаємодії власників і менеджменту. У ланцюжку «власники – рада директорів –
менеджери» формується управлінське ядро, яке виконує підприємницьку
функцію. Це ядро являє собою сформоване неформальним шляхом свого роду
внутрішнє закрите акціонерне товариство, які підміняють собою формальні
механізми корпоративного управління. У жодній з країн з перехідною
економікою модель корпоративного управління не має будь-яких стійких рис і
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немає поки в явному вигляді ознак формування будь-якої класичної моделі,
хоча в більшості країн Центральної та Східної Європи була спочатку прийнята
німецька модель. Це пояснювалося необхідністю залучати стратегічних
іноземних інвесторів.
Відсутність стійкості зумовлюється зовнішніми факторами: фондові
ринки в країнах з перехідною економікою є слаборозвиненими, ринок цінних
паперів не відбиває реальної вартості компаній; відсутність ефективного
державного регулювання і продуманої, узгодженої з бізнесом, економічної
політики; нерозвинене комерційне законодавство і неефективне його
застосування (частина законодавства, що визначає процедуру банкрутства);
незначна роль банків в забезпеченні діяльності корпорацій.
В результаті спостерігається парадоксальна ситуація: начебто формально
механізми корпоративного управління існують, але вони ефективно не
працюють в силу того, що зовнішні механізми корпоративного керування не
дисциплінують поведінку всіх його учасників (акціонерів, менеджерів,
працівників), не стимулюють зростання акціонерного капіталу.
Яка з двох систем управління корпораціями – система інсайдерів або
аутсайдерів – виявиться найкращою в країнах з перехідною економікою? Якщо
головною проблемою є пошук ефективного механізму реструктурування
корпорацій, то найбільш прийнятною видається система прямої участі
інвесторів в корпоративному управлінні і в перетворенні підприємств. Ці ж
форми контролю більшою мірою характерні для системи інсайдерів, а не
аутсайдерів. Необхідність в жорсткому внутрішньому нагляді за роботою
менеджменту зростає ще й тому, що в країнах з перехідною економікою в
найближчому майбутньому навряд чи виникнуть ринки корпоративного
контролю, а це значить, що один з найважливіших механізмів зовнішнього
контролю буде відсутній ще протягом довгого періоду. У більш довгостроковій
перспективі, в міру завершення процесу реструктурування промисловості і
корпорацій, може виявитися кращим поступовий перехід в деяких секторах
економіки від систем інсайдерів до систем аутсайдерів, що здійснюють функції
контролю. Якщо оптимальною формою контролю над діяльністю корпорацій є
система інсайдерів, то наступним постане питання про те, хто конкретно візьме
на себе контрольні функції.
Процеси глобалізації, формування нової економіки, що базуються на
знаннях, висувають нові вимоги до системи корпоративного управління,
змушують шукати нові можливості підвищення її ефективності. І ці процеси
матимуть місце у всіх моделях корпоративного управління незалежно від того,
буде відбуватися їх конвергенція чи ні. Переможе той, хто швидше знайде
більш адекватні новим умовам механізми, що підвищують ефективність
системи корпоративного управління.
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ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ НА БЕЗПЕКУ БАНКІВ
Важність економічної безпеки визначається потребою формування
внутрішнього імунітету банківських установ та зовнішньої захищеності їх від
впливу конкурентів на світових ринках і стійкості внутрішнього фінансового
стану. Проте таке важливе питання як комплексне управління системою
економічної безпеки банківських установ, потребує подальшого наукового
дослідження.
Діяльність підрозділу банківської безпеки, на нашу думку, має бути
направлена на: своєчасне виявлення реальної чи потенційної загрози життєво
важливим інтересам банку, його працівникам і акціонерам з боку банківконкурентів; визначення внутрішніх і зовнішніх причин та умов, що сприяють
нанесенню матеріального збитку банку, його працівникам, акціонерам і
клієнтам; розробку та реалізацію механізму оперативного реагування на
загрози і негативні тенденції, які виникають стосовно банку; локалізація і
максимально повне відшкодування збитків банку, отриманих у результаті
неправомірних дій; створення сприятливих умов для реалізації банком своїх
основних інтересів [1].
Перелічену сукупність основних напрямів діяльності служба банківської
безпеки повинна реалізувати в рамках таких функцій, як: (1) адміністративнорозпорядча, яка реалізується шляхом розробки, впровадження і підтримки в
банку, його структурних підрозділах і філіях режиму безпеки; (2) обліковоконтрольна, яка забезпечується шляхом організації своєчасного виявлення
реальної і потенційної загрози фінансовій стабільності, стійкості діяльності
банку під час реалізації своїх основних інтересів, шляхом оцінки і контролю
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джерел цієї загрози; (3) соціально-кадрова, яка реалізується шляхом участі
управління банківської безпеки в підборі, перевірці і розстановці кадрів;
виявленні негативних тенденцій у колективах структурних підрозділів банку і в
його філіях, можливих причин і умов виникнення соціальної напруги;
попередженні і локалізації можливих конфліктів; (4) організаційноуправлінська, яка реалізується шляхом організаційного, матеріально-технічного
і технологічного забезпечення режимів безпеки банку і його філій; (5)
методична, яка реалізується шляхом виявлення, накопичення і впровадження в
діяльність банку позитивного досвіду з питань забезпечення безпеки; (6)
інформаційно-аналітична, яка реалізується шляхом цілеспрямованого збору,
накопичення, обробки і надання інформації, актуальної для сфери забезпечення
безпеки управління банком, шляхом організації аналітичної обробки такої
інформації з використанням всіх накопичених у банку даних [2].
Для досягнення успіху діяльності за зазначеними напрямами організація
служби банківської безпеки в комерційному банку повинна відповідати таким
вимогам: безперервності, стійкості, активності, прогнозування і попередження
порушень, комплексності і плановості [3]. Перш ніж аналізувати особливості
організації системи банківської безпеки, визначимо, що в банку розуміють під
ризиками. Базовим ризиком у банках вважається так званий операційний ризик
– ризик збитків у результаті помилок, порушень, шкоди, які викликані
внутрішніми процесами, системами або зовнішніми подіями.
Фактична реалізація ризиків називається операційною подією. Операційні
події в банку поділяються на сім класів (типів подій): 1) внутрішнє шахрайство
– це дії, спрямовані на обман, протизаконне привласнення майна або
порушення інструкцій, що діють, законодавства або політики банку, за
винятком випадків дискримінації, за участі принаймні однієї внутрішньої
сторони і за винятком нанесення навмисної шкоди; 2) зовнішнє шахрайство –
це дії, спрямовані на обман, протизаконне привласнення майна або порушення
законодавства третьою стороною без участі працівника банку, виключаючи
навмисну шкоду; 3) трудові стосунки і безпека праці – це збитки від порушення
трудових законів, угод про охорону здоров’я і безпеки праці, позовів щодо
відшкодування нанесеної особистої шкоди або випадків дискримінації щодо
персоналу; 4) клієнти, продукти і ділова практика – це ненавмисна або
викликана халатністю неспроможність виконувати зобов’язання перед
клієнтом, зокрема вимоги щодо відповідності і конфіденційності. Випадки,
коли банк вчинив неправомірно, належать до цієї категорії, як і в разі, коли він
зазнав збитків від таких дій з боку іншої компанії; 5) пошкодження фізичних
активів – це збитки, викликані природними лихами і аналогічними подіями. Всі
такі події реєструються як загальні збитки, без урахування страхового
відшкодування і франшизи; 6) перерва в діяльності і помилки в системах – це
клас збитків, викликаних технологічними проблемами; 7) виконання, доставка і
управління процесами – це невдала обробка трансакції або управління
процесом, або ж збитки, викликані відносинами між контрагентами і
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постачальниками. Ці події не є навмисними і пов’язані з документуванням або
здійсненням бізнес-операцій. Зазвичай ризикові операційні події, які відбулися
в бек-офісі, належать до цієї категорії.
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СИСТЕМА ГРЕЙДІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ
Створення та впровадження справедливої системи оплати праці є
ефективним важелем в питаннях підвищення мотивації персоналу, зростанні
продуктивності праці і конкурентоспроможності організації в цілому.
Однією з найбільш популярних світових систем оплати праці є система
грейдів. Така система оплати праці і оцінки посад була розроблена в середині
ХХ ст. засновником міжнародної консалтингової компанії «Hay Group»
Едвардом Н. Хеєм, який був ініціатором багатьох з сьогоднішніх
фундаментальних методів управління персоналом і організаціями [1]. Компанія
Hay Group стверджує: «основа успіху – це гарантія того, що працівники
правильно вмотивовані, отримують гідну винагороду і усвідомлюють свій
внесок і роль, яку вони відіграють у бізнес-стратегії» [2].
Грейдинг – це процес створення вертикальної структури посадових рівнів
і розрядів, універсальної для всього персоналу організації, де всі посади
вибудовані в залежності від їх значимості та орієнтовані на стратегію і
бізнес-цілі підприємства [3]. Грейдингова система оплати праці потрібна для
того, щоб найменш цінні працівники не отримували найвищих окладів.
Система грейдування – це формування тарифікатора посад. Грейди – це група
посад, що мають приблизно однакову цінність для компанії. Кожному грейду
відповідає певний розмір окладів.
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Головною перевагою системи
грейдування
є
трансформація
нематеріального показника "цінність роботи співробітника" в грошовий
еквівалент [4].
Як зазначав Д. Коул, в основі грейдування посад лежать такі принципи:
 економічна обґрунтованість – зв'язок з результатами діяльності
компанії;
 ясність і прозорість – об'єктивність системи, її зрозумілість для всіх
категорій персоналу;
 справедливість – при більшому впливі на результат компанії
співробітник одержує більшу винагороду;
 однорідність – відповідність винагород співробітників, що роблять
однаковий вплив на результат;
 ринкова конкурентоспроможність – створення конкурентних переваг
компанії для залучення висококваліфікованих фахівців [5].
Суть системи грейдів полягає в оцінці робіт, які виконуються на кожній з
позицій, на основі трьох основних груп факторів, які вважаються найбільш
суттєвими [6]. До першої групи факторів відносяться знання і досвід, необхідні
для роботи. Друга група – навички, необхідні для вирішення проблем; включає
два основних елемента: здатність до аналітичного мислення та здатність до
творчості. Третя група – рівень відповідальності; включає: межі, в яких
працівник на даній позиції може приймати самостійні рішення, в цілому межі
його діяльності, рівень впливу на роботу підприємства.
Методологія грейдування така: позиція «одержує» від експертів певну
кількість балів по кожному фактору, який вважається важливим і актуальним
для підприємства. В залежності від одержаної оцінки посадові позиції
зараховуються в певний грейд (розряд), який гарантує отримання певної
заробітної плати чи соціального пакета [6].
З погляду працівника, головна перевага системи – в максимальній
прозорості перспектив [7]. Тобто, система грейдів дозволяє працівникам
отримати уявлення про можливу зміну рівня доходів при різних кар'єрних
переміщеннях.
Керівництву підприємства дана система допомагає в прийнятті рішення
при індексації заробітної плати і визначенні допустимого розміру винагороди
на нових посадах; HR-службі – спростити адміністрування корпоративної
системи матеріального стимулювання [6].
Таким чином, система грейдів є ефективним механізмом мотивації
персоналу, яку доцільно використовувати на кожному підприємстві, оскільки
вона підвищує продуктивність праці, зменшує плинність кадрів і як результат –
збільшує прибутковість діяльності підприємства.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Останнім часом значно зменшився професійно-кваліфікаційний рівень
персоналу багатьох галузей промисловості. Сьогодні ми маємо нестачу як
робітників, так і інженерів високої кваліфікації. Досвічений персонал
поступово вибуває, а підготовка достойної заміни не відбувається. Необхідним
є виправлення ситуації щодо забезпечення підприємств висококваліфікованими
кадрами, але для цього потрібні грошові ресурси та час. Треба шукати нові
форми управління та розвитку потенційних можливостей персоналу.
Управління трудовими ресурсами розглядається як складова частина
управління як матеріальним, так і духовним виробництвом, що спрямоване на
забезпечення зайнятості працездатного населення і його оптимальний розподіл
між галузями і регіонами країни, а також на задоволення потреби
національного господарства в кваліфікованих кадрах [1]. Сутність управління
трудовими ресурсами полягає у тому, що люди розглядаються як скарб
108
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

компанії, здобутий в суперництві, якому необхідний розвиток, мотивація задля
досягнення стратегічних цілей підприємства.
На сьогоднішній день у світі використовуються три моделі управління
трудовими ресурсами підприємства. До них відносяться класичні американська
та японська моделі, а також модель ЄС. Вони характеризуються своїми
особливими рисами, але також мають і певну схожість.
Управління
трудовими
ресурсами
у
США
характеризується
застосуванням найдоцільніших систем оплати праці, регулярною атестацією
персоналу задля кар’єрного зростання, оцінкою ефективності організації праці.
Широкого впровадження набула система «Pay for Performance» – «плата за
виконання», яка ґрунтується на системах гнучкої та змінної оплати праці, а
діяльність управління спирається на механізм індивідуальної відповідальності.
Практика Японії щодо управління трудовими ресурсами базується на
гнучкій системі групової, колективної відповідальності за кінцеві результати
роботи. Спочатку відбувається пошук сильних і слабких сторін кожного
робітника. Крім того, і вищі посадові особи, і рядові виконавці переконливо
вважають себе представниками корпорації, беруть активну участь в
організаційних рішеннях, що, своєю чергою, забезпечує позитивний
психологічний клімат у колективі. Відповідно, така система управління
трудовою діяльністю є колективістською, інноваційно-орієнтованою,
соціально-спрямованою, централізованою, самоконтрольованою.
Управління виробництвом у Німеччині передбачає залучення до
наглядових рад фірм як представників капіталу, так і найманих працівників,
існування «працівника-директора», а також виробничі ради, до яких входять
працівники підприємства. Водночас максимум уваги приділяється
перепідготовці працівників за відповідними програмами.
На підприємствах Франції в умовах жорсткої конкуренції переважна
увага надається постійній перепідготовці персоналу та підвищенню знань
працівника.
На півночі Італії більшість підприємств впроваджують американську
систему управління персоналом. На півдні країни управління трудовими
ресурсами здійснюється без визначеної системи. Водночас віддається перевага
адміністративним методам управління [2].
На жаль, вітчизняні підприємства й організації за багатьма ознаками
поступаються іноземним, а отже, наша система управління трудовими
ресурсами, зокрема у контексті захисту прав працівників, вимагає ефективних
змін стосовно чіткого дотримання наявних правових норм у цій царині.
Осучаснена стратегія управління трудовими ресурсами в Україні
передбачає перебудову трудового законодавства, що дасть можливість
наблизитися до стандартів ЄС. Необхідним задля втілення даної стратегії є:
 ефективне використання трудового потенціалу працівників;
 забезпечення промисловості зацікавленими і висококваліфікованими
робітниками;
109
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

 оцінка значущості вкладу кожного працівника;
 покращення умов оплати праці та стимулювання працівників;
 постійне вдосконалення форм і методів управління кадрами на основі
модернізованих науково обґрунтованих технологій роботи з персоналом.
Задля покращення діяльності системи управління трудовими ресурсами
необхідно брати до уваги досвід інших країн і переймати найкраще з них.
Осучаснена система управління трудовими ресурсами промислового
підприємства повинна базуватися на нових правових засадах і вимагає суттєвих
змін щодо наявних правових норм, систематизації законодавчих актів і
подальшої модернізації трудового законодавства України.
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РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СПОЖИВАЧЕМ
В процесі створення сучасної реклами можуть використовуватися різні
методи психологічного впливу на споживача, його свідомість і підсвідомість,
його думки, погляди, ставлення, що формує певну споживчу поведінку. В
літературних джерелах описуються такі методи: переконання, навіювання,
психоаналітичний
метод,
еріксонівський
гіпноз,
нейролінгвістичне
програмування,
лінгвістичне
маніпулювання,
соціально-психологічні
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установки, стереотипи, ідентифікація, механізм «ореолу», наслідування,
психологічне зараження, рекламні шоу та технологія «25-го кадру» [1]. Слід
відмітити, що ставлення як науковців, так і практиків до використання
зазначених методів неоднозначне. Одні, цілком переконані у дієвості і
корисності даних методів; другі, навпаки, запевняють, що використання
більшості методів є малоефективним, оскільки основною рушійною силою
споживчої поведінки є об’єктивні потреби людини; треті вважають, що
ефективність методів психологічного впливу залежить від певних обставин, а
також рівня, характеру і технологій використання самих методів [2].
Для того, щоб сформувати своє ставлення з цього питання необхідно
використання системного підходу до сприйняття інформації споживачем
(рис.1).

Рисунок 1. Механізм сприйняття рекламної інформації споживачем
Механізм сприйняття споживачем рекламної інформації заснований на
потребі викликати у потенційного споживача увагу. Саме увага відповідає за
сприйняття інформації людиною, і подальшу її переробку в свідомості.
Слід зазначити, що ефективність реклами досить сильно залежить від
зосередженості споживача. Чим більше людина заглиблюється в рекламне
повідомлення, тим ефективніше рекламне послання. Наприклад, в зовнішній
рекламі увагу споживача можна залучити великим барвистим зображенням.
На наступному етапі потрібно викликати інтерес. Інтерес споживача в тій
же зовнішній рекламі можна викликати коротким змістовним текстом – коротке
гасло і виразний шрифт неодмінно зацікавить потенційного покупця.
Велике значення під час сприйняття рекламної інформації має мотивація
споживача. Мотивувати можна двома способами: раціональним й емоційним.
Раціональний спосіб полягає в апеляції до логічного мислення покупця.
До раціональних мотивів належать: мотив економії (прагнення заощадити
гроші при купівлі); мотив якості товару; мотив здоров’я, безпеки та
захищеності тощо [3]. Внаслідок цього для його мотивації до здійснення
покупки повідомляються об'єктивні відомості про товар: якість, технічні дані,
ціна і спосіб застосування.
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Емоційний спосіб може йти навздогін за раціональним або бути
превалюючим. Як правило, він заснований на використанні вдалого рішення,
яке апелює до емоцій споживача. Наприклад, модний елегантний дизайн
упаковки змусить купити товар, навіть не дивлячись на склад продукту (чай, сік
та ін.).
До емоційних мотивів належать: мотив радості, фантазії, чуттєвості;
мотив переваги над іншими; прагнення до індивідуальності та самореалізації
тощо [3].
Після розповіді про вигоди придбання товару або послуги виникає
бажання придбати, що плавно призводить до здійснення покупки (дії) певних
товарів або послуг.
На сьогоднішній день, на нашу думку, необхідна така реклама, яка б не
шкодила психіці споживача, а сприяла формуванню у нього позитивного
мислення. Це реклама, яка відноситься до споживача з повагою і відмовляється
від управління його поведінкою. Вона має бути психологічно грамотною,
привертати увагу споживача, показуючи переваги товару, його унікальність і
необхідність. При цьому інформація про рекламований товар має бути
достовірною. Обов’язково мають виконуватися дані в рекламі обіцянки. Це
сформує у споживача позитивне емоційне ставлення як до самої реклами, так і
до товару. Після перегляду такої реклами людина повинна відчувати
впевненість в собі, внутрішній спокій, оптимізм, відчуття внутрішньої гармонії.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ
БІЗНЕСУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
З кожним роком в Україні збільшується кількість підприємств, які були
ліквідовані майже одразу після заснування. Такий швидкий занепад
підприємств пов’язаний з недостатніми навичками керівників підприємства
оцінювати маркетингові позиції власного бізнесу та невдалими спробами
стратегічного планування маркетингової діяльності на ринку. Тому підбір
ефективної моделі оцінки позицій бізнесу та її використання є досить важливою
проблемою, яка потребує детального дослідження.
Теоретичною платформою досліджуваної проблеми є фундаментальні
праці закордонних науковців, зокрема таких як : І. Ансофф [1], В. Єфремов [2],
Т. Левітт [5]. Використання різних моделей оцінки позицій бізнесу були
розглянуті такими вченими, як: Т. Бондарєва та Т. Алферова, які досліджували
використання моделей позиціонування підприємств на зовнішньому ринку; В.
Єфремов [4], який розглянув позиціонування різних видів бізнесу на матриці
розвитку ринку товарів; Ю. Рубін [7] , який дослідив конкуренцію та методи
аналізу оцінки конкурентоспроможності підприємства за рахунок моделей
позиціонування. Але проблема дослідження та використання ефективної
методології позиціонування бізнесу на ринку є досі не дослідженою.
Вважаємо що, моделі стратегічного позиціонування – це методологічний
інструментарій, що дозволяє визначити місце організації (або окремого
напрямку її діяльності) у бізнес-просторі, причому, як в даний час, так і в
майбутньому (спрогнозувати бажаний стан та виявити напрями подальшого
розвитку). На наш погляд, слід виділити три основні види моделей
стратегічного позиціонування:
1. Модель «частка на ринку – темпи зростання ринку» (Матриця
Бостонської консалтингової групи – ВСG) – положення організації
позиціонується щодо всіх інших організацій-конкурентів, які вже
функціонують на певному ринку.)
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2. Модель «привабливість ринку – конкурентоспроможність компанії»
(моделі GE / McKinsey, Shell / DPM) – положення організації позиціонується
шляхом відносної оцінки її сильних сторін на ринку (у галузі) у поєднанні з
відносною перспективністю самого ринку (галузі). Дозволяє визначити
конкурентність різних бізнесів компанії на ринках різного ступеню
привабливості.
3. Модель «стадія еволюції ринку (життєвий цикл товару) – конкурентне
становище компанії» (модель Хоффера-Шендлера, ADL, Теодора Левітта) –
положення організації визначається в результаті оцінки її позицій щодо
конкурентів в залежності від стадії еволюції ринку (або стадії життєвого циклу
товару). Дозволяє визначити місце різних бізнесів компанії на зростаючих,
стабільних і стагнуючих ринках [6].
Обраний вид моделі потребує особливих умов для застосування. Такими
умовами, безперечно, є особливості ринку будівельної продукції або
підприємства даного ринку. Шалений розвиток ринку вимагає від підприємств
створення гнучкої стратегії розвитку, ефективність розробки якої потребує
використання різних моделей позиціонування бізнесу. Для підприємств,
діяльність яких має певні специфічні особливості, є доречним використовувати
ту модель позиціонування, яка повністю відповідає їх ознакам. До таких
підприємств, бесперечно, належать підприємства будівельної галузі. Для них
важливим є обрання моделі, яка повністю характеризуватиме підприємство в
період швидкого науково-технічному розвитку відповідної галузі. Концепція
Теодора Левітта в найбільш повній мірі відповідає особливостям будівельної
галузі, тому буде доцільним її використання при позиціонуванні бізнесу
підприємств цієї галузі та стратегічному плануванні їх діяльності.
Список використаних джерел
1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Издательство «Бриг». 2008.
224 с., С.56.
2. Бондарева Т.И. и Алферова Т.В. Модель позиционирования
предприятия
на
внешнем
рынке
URL:
http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/EUPMG/2009/EUPMG409/Bondar.pdf
3. Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и
планирования: модель ADL/LC URL: http://www.cfin.ru/press/management/19981/09.shtml
4. Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и
планирования:
модель
HOFER/SCHENDEL
URL:
http://www.cfin.ru/press/management/1998-2/08.shtml
5. Левитт Т. Управление бизнесом. URL: https://www.litres.ru/teodorlevitt/http://www.yandex.ua/clck/jsredir
6.
Моделі
позиціонування
бізнесу.
URL:
http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/business-model.shtml
Моделі
114
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

портфельного аналізу URL: http://buklib.net/books/37288/
7. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченое взаимодействие
профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС. 2006. 458 с., С.19.

в

Святенко Т.С.,
студентка
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Нестеренко В.Ю.,
кандидат екон. наук, доц., доцент кафедри економіки і підприємництва
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
В своїй поточній діяльності сучасне комерційне підприємство реалізує
певний перелік видів діяльності, під впливом реалізації яких формується
загальна ефективність функціонування підприємства. Кожен з цих видів
діяльності є складовою загального результату підприємства та є об’єктом
відповідного виду економічного аналізу господарської діяльності підприємства
в цілому.
До основних видів діяльності комерційного підприємства в сучасних
умовах можна віднести наступні [1]:
 виробнича діяльність – тобто усі господарські операції підприємства,
які направлені на створення продукції та реалізацію виробничого процесу на
підприємстві;
 комерційна діяльність – господарські операції, дії та рішення, що
спрямовані на реалізацію продукції підприємства, прогнозування попиту,
стимулювання збуту, тощо;
 управління персоналом – дії керівництва підприємства, спрямовані на
впровадження ефективних систем оплати праці, що відповідають конкретним
характеристикам праці, побудова ефективної системи розташування та
соціального розвитку колективу, реалізація дій з підвищення продуктивності
праці, в тому числі за рахунок підбору ефективних систем мотивації та
адаптації персоналу;
 інноваційна діяльність – дії підприємства, спрямовані на технікотехнологічне вдосконалення підприємства, оновлення асортименту та
вдосконалення продукції відповідно до поточних та перспективних потреб
споживачів;
 економічна діяльність – діяльність підприємства на всіх рівнях
господарювання з метою забезпечення ефективної роботи підприємства, тобто
це такі види діяльності, як стратегічне та поточне планування, ресурсне
забезпечення, ціноутворення, зовнішньоекономічна діяльність, тощо;
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 фінансова діяльність – всі види операцій та управлінських рішень, які
стосуються використання фінансових ресурсів підприємства та управління його
фінансовим станом, тощо.
В умовах конкретної галузі перелік видів поточної діяльності може бути
розширено. Однак вище означені види характерні для всіх підприємств
незалежно від специфічних умов господарювання.
Серед усіх зазначених видів діяльності приділимо увагу дослідженню
сутності фінансової діяльності підприємства. На сьогодні єдиного бачення
сутності цього поняття все ще немає, а тому проведемо аналіз існуючих
поглядів:
 відповідно до Господарського кодексу України, фінансова діяльність
суб’єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво,
страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування [2];
 відповідно до думки Поддерьогіна А.М., фінансова діяльність
підприємства представляє собою систему форм і методів, які використовуються
для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними
поставлених цілей [3];
 Загородній А.Г. зазначає, що фінансова діяльність – це діяльність
спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства [4];
 Зятковський І.В., Зятковська Л.І. та Романів М.В. вважають, що
фінансова діяльність підприємства – це діяльність суб’єкта господарювання,
пов’язана з мобілізацією фінансових ресурсів, необхідних для виконання
завдань, які поставив перед ним його засновник [5].
Отже, на сьогодні єдиного бачення щодо визначення поняття «фінансова
діяльність підприємства» єдиного бачення не існує, а дослідники визначають її
наступним чином [6]:
 як діяльність з фінансового посередництва;
 діяльність, спрямовану на формування фінансових ресурсів
підприємства;
 як організацію використання фінансових інструментів при управлінні
підприємством;
 як діяльність по формуванню фінансових ресурсів підприємства з
метою досягнення цілей його розвитку;
 як діяльність з забезпечення підприємства фінансовими ресурсами в
цілому.
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИОКРЕМЛЕННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАННЯХ
НАПРЯМУ ІЗ НАЗВОЮ «ТЕОРЕТИЧНА ЕКОНОМІКА»
Проблеми наукознавства в сфері економіки не втрачають актуальності,
про що свідчить певний потік публікацій, присвячених питанням: (1)
класифікації різноманітних розділів економічної науки [1], (2) термінологічного
позначення її складових [2], (3) залучення методів теоретичної фізики для
моделювання економічних явищ [3]. Все вказане актуалізує формування
поглядів на місце (див., наприклад, рис. 1) і змістовне наповнення теоретичної
економіки як виокремленої сфери економічних знань людства.
Безумовною базою економічної науки є
емпіричні (іноді,
експериментальні) спостереження або дослідження, які ретельно фіксуються
(документуються) у вигляді таблиць, графіків та так званих «емпіричних
формули», які є наслідком застосування методів статистичної обробки
результатів спостережень [4] але помилково рахуються як результат економікоматематичного моделювання.
У випадках визнання емпіричних формул як моделей певних економічних
процесів або явищ необхідно визнати обмеженість їхнього застосування
внаслідок належності до групи так званих «жорстких» математичних моделей
[5]. Останні, на відміну від «м’яких» математичних моделей, часто стають
джерелом помилкового прогнозування і тому не рекомендуються в якості
теоретичного опису соціально-економічних явищ і процесів.
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наукового знання

Множина результатів
теоретичних досліджень

Рис. 1. Місце та призначення теоретичної економіки в наукових економічних
знаннях людства (авторська розробка)
За думкою визнаних вчених наукою доцільно вважати такі
систематизовані знання, які приносять користь суспільству і передбачають
майбутнє.
Прикладом
«жорсткої»
моделі
може
бути
вираз
y  0,2  x2  1,25  x  0,5 , а відповідної «м’якої» – y  a  x2  b  x  с .
Згідно із запропонованою на рис. 1 моделлю, створенню будь-якої теорії
передує накопичення та впорядкування множин результатів емпіричних
досліджень фактів відносно певних явищ у соціально-економічній сфері
життєдіяльності людей. Подальша їх ідентифікація та класифікація дозволяє
виокремити низку фактів із незмінною (сталою) поведінкою, що можна
сприймати як певні аксіоми (або інваріанти), які є загально визнаним
підґрунтям для відпрацювання будь-якого теоретичного знання. При цьому
доцільне використання принципів та методів природничих наук, особливо,
фізики і біології, що напрацювали найбільший досвід так званого
феноменологічного моделювання природних систем, яке може застосовуватися
у дослідженнях економічних систем й явищ [6, С.46]. Особливість
феноменологічного підходу пов’язана із тим, що в якості основи для
моделювання явища (феномену), що вивчається, використовуються тільки ті
його властивості, що піддаються спостереженням, без обтяження цифровою
інформацією про його внутрішні механізми з подальшою компенсацією за
рахунок міждисциплінарних надбань [7].
Прикладом застосування феноменологічного підходу в економіці (і в
управлінні) може бути публікація [8] автора цих тез, в якій викладено всю
«технологію» економіко-математичного моделювання процесу капіталізації
активів малого підприємства. Підґрунтям для цього стала відома формула
капіталу К. Маркса «гроші – товар – гроші-штрих», яку було модифіковано до
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Г (авансування
вигляду:
грошей)  Т (придбання предметів праці,
енергоресурсів та ін.)  В (виробництво товарної продукції, тобто
трансформація Т → Т  )  реалізація готової продукції Т  та отримання доходу
розміром Г  ( Г  > Т  > Г ). Враховувалося, що вартість готової продукції Т 
здобувається за рахунок праці виробників, а гроші Г  – за рахунок співпраці зі
споживачами продукції. Результатом виконаного дослідження стала наступна
формула сумарної капіталізації активів:
  ( В )   (О )  

1
  1  k ДВ       K   .
(1)
Кап  1  k ПР    ( В )
(О ) 

f
А
А

0  
 0
У цьому показнику віддзеркалено увесь комплекс чинників життєдіяльності
малого підприємства, а саме: (1) макроекономічних – k ДВ , k ПР – норми
податків на додану вартість та прибутки відповідно; (2) мікроекономічних – f

– фондовіддачі,  – коефіцієнту завантаження оборотних засобів, А(0В ) , А(0О ) –
поточних значень вартостей основних і оборотних засобів відповідно; (3)
маркетингових – К – «місткості» ринку або об'єму попиту на вироблюваний
вид продукції впродовж часу t ,  – частки ринку, яку контролює
(задовольняє своєю пропозицією) на визначений момент часу підприємство, 
– показника росту частки ринку, що займає підприємство; (4) управлінських –
 ( В ) і ( О ) – множників, що показують частки відрахувань на розвиток
основних і оборотних засобів підприємства відповідно з суми його чистого
прибутку. Перелічені чинники можна розглядати в якості напрямів цільової
економічної політики формування операційних активів малого підприємства.
Водночас вони можуть (і майже повинні) стати контрольованими напрямами
управлінських інтересів, що постійно «відпрацьовуються» на користь
економічної безпеки підприємства. Все це свідчить про наявність можливості
прогнозування майбутніх соціально-економічних подій на підприємстві та їхніх
наслідків.
Такому моделюванню треба навчати. Базою повинна стати «теоретична
економіка». Прикладом для її формування може бути теоретична фізика.
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ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Виклики і кризи є загальнорозповсюдженим явищем, вони виникають у
будь-яких системах і будь-яких сферах суспільства. З огляду на це,
підприємства повинні адаптуватись до тих умов, що створюються факторами
зовнішнього середовища, а внутрішні фактори повинні забезпечувати
можливість антикризової діяльності та адаптації підприємств.
Сучасне антикризове управління передбачає не тільки заходи для
виведення з кризи, але насамперед її профілактику. Тобто, система
антикризового управління повинна містити три елементи: реалізація заходів
виходу з кризи; профілактика кризи; прогнозування кризи [1]. Метою
антикризового управління є мінімізація впливів кризових факторів та
забезпечення ефективного розвитку. Реалізація мети відбувається за допомогою
використання інструментів антикризового управління, які можуть суттєво
відрізнятися за напрямом дії і силою впливу, за групами суб’єктів
антикризового управління, що їх застосовують. Серед інструментів
антикризового управління підприємством найбільш важливими вважаємо
стратегічні інструменти, спрямовані на кардинальні довгострокові зміни у
сфері менеджменту суб’єкта господарювання: горизонтальна та вертикальна
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інтеграція, диверсифікація діяльності, реструктуризація; бенчмаркінг;
реінжиніринг, контролінг.
У докризові часи підприємства активно використовують стратегії злиття
та поглинання, які є однією з форм стратегій горизонтальної інтеграції.
Фінансово-економічні кризи, як правило, прискорюють процеси консолідації. У
кризові часи більш популярними є стратегії зворотної інтеграції. Антикризовим
інструментом може стати диверсифікація виробничої діяльності. Стратегії
диверсифікації є актуальними в післякризовий період, а під час кризи слід
звернути увагу на маркетингові комунікації, цінові стратегії та креативні засоби
[2, с. 513]. Реструктуризація підприємства – це процес системної оптимізації
діяльності підприємства шляхом реалізації відповідного комплексу інноваційно
спрямованих заходів щодо перебудови організаційної та (або) управлінської
сфери підприємства, який дає змогу забезпечити перманентну адаптивність і
стійкість, зростання конкурентоспроможності, прибутковості, ринкової вартості
та реалізації потенціалу економічного розвитку підприємства
у
довгостроковому періоді [3]. Як правило, реструктуризацію підприємства
здійснюють за таких умов: по-перше, коли підприємство знаходиться в стані
глибокої кризи; по-друге, коли наявний стан підприємства є задовільним, але
прогнози на найближчий час свідчать про певні проблеми та загрозу
життєдіяльності, і, по-третє, реструктуризація може застосовуватися до
благополучних підприємств, які швидко розвиваються. Бенчмаркінг – це процес
систематичного і безупинного виміру: оцінка процесів підприємства і їх
порівняння із процесами підприємств-лідерів із метою одержання інформації,
корисної для удосконалення власної характеристики. Фактично бенчмаркінг –
це альтернативний метод стратегічного планування, в якому завдання
визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів.
Реінжиніринг
–
фундаментальне
переосмислення
і
радикальне
перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних зрушень у таких
ключових для сучасного бізнесу показниках, як витрати, якість, рівень
обслуговування й оперативність. Реінжиніринг являє собою технологію
процесного управління, в основі якого – виділення в організації бізнес-процесів
та управління ними.
Під контролінгом доцільно розуміти особливу функцію управління, що
синтезує, інтегрує і координує основні функції управління діяльністю
підприємства для досягнення стратегічних цілей на основі сформованого в
процесі інформаційного забезпечення. У системі антикризового управління
контролінг забезпечує реалізацію стратегічного потенціалу діяльності
підприємства і досягнення поточних цілей щодо ліквідності та прибутковості
[4].
Здійснений нами аналіз інструментів антикризового управління
підприємством засвідчив, що жоден з них не може бути самостійним і
достатнім для попредження або подолання кризи. Кожне підприємство є
особливим, тому й процес формування сукупності інструментів для нього
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індивідуальний і залежить від позиції підприємства на ринку, динаміки його
розвитку та потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виготовленої
продукції (надання послуг), стану економіки, підприємницького середовища та
багатьох інших чинників. Інструменти антикризового управління повинні
використовуватись в комплексі і спрямовуватися на запобігання чи усунення
тимчасових труднощів, збереження і примноження ринкових позицій суб’єкта
господарювання шляхом використання всього потенціалу сучасного
менеджменту.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙ
Найважливішими тенденціями, які визначають перспективи будь-якої
економіки, стали гуманітарні фактори - гуманітарна складова економічної
моделі. У світі відбувається не просто поступовий еволюційний перехід до
нового економічного укладу, а глобальна неекономічна революція, зумовлена
технологічними, фінансовими та екологічними змінами, переходом на новітні
ринковоємні, високопродуктивні та гнучкі види виробництва, що свідчить про
домінування у світі гуманітарної економіки. Визначальними векторами
зростання гуманітарної економіки стали високоінтелектуальні галузі і новітні
типи виробництва, що базуються на інтелекті як основному виробничому
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ресурсі новітнього технологічного укладу. Наприклад, уже зараз такі країни, як
Норвегія, Канада, Німеччина, Ірландія та Австрія переорієнтували свою
економіку на створення і використання сучасних знань, що більш ніж на 50 %
забезпечує зростання національного багатства [1-14].
Важливе місце у системі управління інноваційним розвитком
підприємства посідає концепція життєвого циклу інновацій. Вона основана на
тому, що усі економічні процеси, в тому числі процеси створення і
використання інновацій, тривають у певному часовому просторі і мають
циклічний характер. Цикл (грецьк. - коло) означає сукупність взаємозалежних
явищ, процесів, робіт, що утворять закінчене коло розвитку в плині якогось або
проміжку часу. Дослідження циклічності інноваційних перетворень на всіх
рівнях (світова економіка, національна економіка, виробничо-комерційна
діяльність промислових підприємств і т.п.) дозволяє виявити певні
закономірності в інноваційній діяльності, зробити певні узагальнення та
висновки, які надають підприємству відповідні інструменти для покращення
свої діяльності.
Життєвий цикл інновацій являє собою певний період часу, в плині якого
інновація має активну життєву чинність і приносить продуценту (або
продавцеві) прибуток або іншу реальну вигоду. Це період, коли інновація
зароджується (тобто створюється як завершений продукт з інноваційними
властивостями), існує як ринковий товар, що дає прибуток його виробнику та
задовольняє потреби споживачів, і нарешті назавжди залишає ринкове
середовище щоб поступитися своїм місцем новим видам інноваційної
продукції.
Отже, продовження життєвого циклу інновації є важливою умовою
підвищення комерційної віддачі від неї. Однак цей процес має відбуватися
спонтанно, на основі економічної вигоди, яку отримують суб'єкти
підприємництва від інновації. Ніякі примусові заходи не спонукатимуть
підприємців до впровадження нових технологій, якщо їх використання не
забезпечить зростання прибутку. Продовження життєвого циклу інновацій має
стосуватися лише тих стадій, які передбачають її промислове використання (чи
споживання). Термін упровадження новації необхідно скорочувати, оскільки
темпи науково-технічного прогресу надзвичайно високі і на зміну одній
новинці швидко приходить інша.
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СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ
Основою класифікації інновацій може бути критерій принесеної суспільству
користі. Відповідно до цього виділяються інновації, які приводять до скорочення
витрат; до поліпшення якості виробів; сприяють збільшенню кількості вироблених
продуктів; зберігають людську працю; сприяють охороні навколишнього середовища
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(екологічні інновації). Найбільше значення для поняття сутності інновацій має їхня
класифікація за критерієм предметного змісту: продуктові інновації, орієнтовані на
виробництво і використання нових (поліпшених) продуктів у сфері виробництва
(засоби виробництва) або в сфері споживання (предмети споживання); технологічні
інновації, що являють собою нові способи (технології) виробництва існуючих,
поліпшених або принципово нових продуктів; управлінські інновації, що полягають у
нових методах, стилі і формах роботи апарата управління організації, її структурних
підрозділів, що обслуговують діяльність її ринкових структур; інформаційні інновації
вирішують задачі організації раціональних інформаційних потоків у сфері науковотехнічної й інноваційної діяльності, підвищення достовірності й оперативності
отримання інформації; соціальні інновації використовуються для поліпшення умов
праці, рішення проблем охорони здоров’я, спорту, культури.
За рівнем новизни або за рівнем свого впливу на сферу споживання
розрізняють: радикальні інновації, що відкривають принципово нові практичні засоби
і можливості задоволення потреб; потреби, що модифікують або забезпечують
удосконалення існуючих практичних засобів задоволення потреб.
За масштабом новизни інновації розрізняють: інновації світового рівня (нові для
усього світу); інновації національного рівня (нові для окремої країни); інновації
галузевого рівня (нові для однієї галузі в країні); інновації для фірми (нові для окремої
фірми).
За видом одержуваного ефекту від практичного впровадження і використання
інновації розрізняють: інновації, що дають науково-технічний ефект; інновації, що
дають бюджетний ефект; інновації, що дають соціальний ефект; інновації, що дають
екологічний ефект; інновації, що дають економічний (комерційний) ефект; інновації,
що дають інтегральний ефект.
Різні види інновацій знаходяться в тісному взаємозв’язку і ставлять специфічні
вимоги до інноваційного механізму. Так, продуктові і технологічні інновації,
впливаючи на зміст виробничих процесів, одночасно створюють умови для
управлінських інновацій, оскільки вносять зміни в організацію виробництва. Зміна
організації виробництва, як правило, тягне за собою розробку і впровадження
соціальних інновацій, тому що найчастіше принципово змінюються методи, прийоми
й умови праці працівників. Наведена класифікація свідчить про те, що процеси
створення, розробки, використання і поширення інновацій дуже різноманітні і різні за
своїм характером. методи оцінки їхньої ефективності також повинні відрізнятися
різноманіттям.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Управління оборотними активами в більшості випадків зводиться, з
одного боку, до визначення достатнього рівня і раціональної структури
оборотних активів (підходи до формування оборотних активів), а з іншого боку
– до визначення величини і структури джерел їхнього фінансування (стратегії
управління оборотним капіталом).
Управління оборотними активами – це складний процес взаємодії
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пов’язаних між собою елементів, що забезпечують цілеспрямований вплив на
об’єкт управління, шляхом реалізації функцій управління через використання
комплексу методів управління з метою забезпечення належного рівня
фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства, а також
формування достатнього їхнього обсягу, раціональної структури й ефективної
організації їх використання [4; 3].
Об’єктом управління в різний час у різному співвідношенні є товарні
запаси у процесі формування, реалізації та зберігання, кредити, грошові
залишки, дебіторська заборгованість, а також економічні відносини. З
розвитком фінансового ринку та подальшою стабілізацією економіки виникає
можливість раціонального використання тимчасово вільних грошових коштів
підприємств, зокрема: вкладення їх в прибуткові інструменти фінансового
ринку.
Суб’єктами управління оборотними активами на підприємствах є загальні
збори засновників, правління, фінансові і комерційні підрозділи, а також
персонал суб’єктів підприємництва, що використовують специфічні методи
цілеспрямованого впливу на оборотні активи.
Управління оборотними активами підприємства має здійснюватися за
такими етапами [2; 1].
На першому етапі аналізу розглядається:
 динаміка загального обсягу оборотних активів підприємства;
 темпи зміни середньої їх суми в зіставленні з темпами зміни обсягу
реалізації продукції і середньої суми всіх активів;
 динаміка питомої ваги оборотних активів у загальній сумі активів
підприємства.
Другий етап характеризується вибором політики формування оборотних
активів підприємства. З наукової точки зору виділяються три принципові
підходи щодо формування оборотних активів підприємства – консервативний,
помірний і агресивний.
На третьому етапі аналізу передбачає оптимізацію обсягів оборотних
активів. Така оптимізація повинна виходити з вибраного підходу щодо
формування оборотних активів, забезпечуючи заданий рівень співвідношення
ефективності їх використання і ризику.
На четвертому етапі відбувається оптимізація співвідношення постійної
та змінної частин оборотних активів. Коливання в розмірах потреби в окремих
видах оборотних активів можуть бути викликані й сезонними особливостями
попиту на продукцію підприємства.
П’ятий етап характеризується забезпеченням необхідної ліквідності
оборотних активів. Усі види оборотних активів тією або іншою мірою є
ліквідними, крім витрат майбутніх періодів і дебіторської заборгованості.
Загальний рівень ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень
платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов’язаннями.
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На шостому етапі розглядається забезпечення підвищення рентабельності
оборотних активів. Оборотні активи повинні приносити визначений прибуток
при їх використанні у виробничо-збутовій діяльності підприємства. Водночас
окремі види оборотних активів можуть приносити підприємству прямий
прибуток у процесі фінансової діяльності у формі відсотків і дивідендів.
Наступний етап забезпечує мінімізацію втрат оборотних активів у процесі
їх використання. Усі види оборотних активів певною мірою схильні до ризику
втрат. Тому управління оборотними активами повинно бути спрямоване на
мінімізацію ризику їх втрат.
Восьмий етап полягає в формуванні принципів, що визначають
фінансування окремих видів оборотних активів. Виходячи із загальних
принципів фінансування активів, що визначають формування структури та
вартості капіталу, слід конкретизувати принципи фінансування окремих видів і
складових частин оборотних активів.
Останній етап передбачає оптимізацію структури джерел фінансування
оборотних активів. На основі раніше визначених принципів фінансування у
процесі розробки системи управління оборотними активами формуються
підходи до вибору конкретної структури джерел фінансування, їх приросту з
урахуванням тривалості окремих стадій фінансового циклу й оцінки вартості
залучення окремих видів капіталу.
Отже, дослідження етапів управління оборотними активами підприємства
показало, що від якості управління оборотними активами буде залежати
платоспроможність господарюючого суб’єкта, рівень його рентабельності,
формування можливостей роботи у непередбачуваних ситуаціях, масштабність
та рівень виробництва і кінцевої реалізації продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНО
РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Cоціальна політика держави є ключовим фактором економічного росту й
потужною силою, що призначена для розв'язання соціальних проблем, які
виникають у даній країні. Вона повинна спиратися на широку суспільну
підтримку, відображати ту ситуацію, що склалася в суспільстві, враховувати
потреби й цілі соціального розвитку, сприяти створенню оптимальних умов для
життя людей.
Кожна країна світу по-своєму унікальна і має тільки їй властиві
особливості в соціально-економічному розвитку, які обумовлені її становищем
у сучасному світі, історією, культурою, національними традиціями, що панують
у даному суспільстві. Вивчення досвіду соціального управління в економічно
розвинених країнах представляє значний інтерес і може бути корисним в
пошуку шляхів високоефективного управління соціальними процесами.
Моделі соціального управління залежать від типу громадської системи –
соціо- або персоно-орієнтованої. Перший тип – персоно-орієнтований з
децентралізованою системою управління. Цей тип характерний для США та
Великобританії. Методи соціального управління, що застосовуються нині в
США, засновані на тому, що підприємство розглядається як складна
соціотехнічна система, головним елементом якої є люди, персонал. Виходить
так, що більша частина населення забезпечує себе сама, а за підприємцями
законодавчо закріплені лише певні обов'язки: встановлення мінімального рівня
оплати праці, певні гарантії для працівників щодо збереження за ними робочих
місць, оплата днів хвороби й відпустки й таке інше. У Великобританії права й
обов'язки працівників визначаються контрактом. В основі прав працівника
лежить національне трудове законодавство.
Другий тип соціального управління – соціо-орієнтований із
децентралізованою системою управління. Найбільш типовими у цьому
відношенні є Японія та Південна Корея. Управління соціальними процесами
тут спирається на первинні колективи, за допомогою яких здійснюються
основні регулюючі функції, вирішується цілий ряд проблем працівників,
утворюються належні умови для найбільш ефективного використання
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людських ресурсів. Керівництво підприємств прагне до встановлення
нормальних стосунків із працівниками, формування у них відношення до
корпорації, фірми як до своєї родини. В Японії існує своя специфіка в
управлінні соціальними процесами, що ґрунтується на таких особливостях, як
довічний (або довготерміновий) найм працівників, підвищення заробітної плати
в залежності від стажу роботи, участь працівників у профспілках. Південна
Корея – менш розвинена держава в економічних відносинах і стандарти життя
там значно скромніше японських, хоча соціальне управління на підприємствах
значною мірою подібно японському.
Третій тип соціального управління – персоно-орієнтований із
централізованою системою управління. Значну участь у рішенні соціальних
проблем країн Західної Європи, таких як Бельгія, Швеція, Норвегія, а також
Франція й Німеччина, покладається на державу. Роль фірм у розв'язанні
соціальних проблем працівників зведена до мінімуму. Для ряду країн Західної
Європи характерним є соціальне партнерство, так зване співробітництво
найманих робітників і підприємців.
Четвертий тип соціального управління – соціо-орієнтований з
централізованою системою управління. Найбільш типовими представниками
цієї групи є колишні країни соціалізму та деякі держави Близького Сходу –
Іран, Ірак, Сірія та Арабські Емірати. Головною особливістю такої системи
соціального управління є орієнтація на первинні спільноти різних типів
(виробничі колективи або спільноти за поселенням – махалі) при активній ролі
держави в регулюванні всієї системи соціальних відносин. Первинні спільноти
активно підтримуються державою. Змішана модель соціального управління
існує в Ізраїлі. Рішення багатьох соціальних питань працівників охоплює
досить активний нетрадиційний профспілковий рух.
Отже, у країнах Далекого Сходу, Японії й Південній Кореї, соціальне
управління спирається на первинні колективи, і через їхнє посередництво
здійснюється регулювання соціальної сфери. У країнах Західної Європи роль
первинних колективів у розв'язанні проблем працівників мінімальна, бо тут
домінує орієнтація на людину й родину при значній участі держави, що
забезпечує гарантії на рівні соціальних стандартів. В України
використовується, головним чином, другий напрямок соціального управління із
переважною роллю держави в вирішенні соціальних питань підприємств. Щодо
підприємств, то метою встановлення їх соціальних стандартів повинно бути
визначення пріоритетів соціальної політики підприємства щодо забезпечення
потреб людини в матеріальних благах і послугах в умовах обмежених
фінансових ресурсів для їх реалізації.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Між земельними, матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами
підприємств агропромислового комплексу (АПК) повинна існувати певна
рівновага. На практиці в різних сполученнях виробничих факторів завжди є
дефіцитний ресурс, який гальмує загальний розвиток. Для українських
підприємств АПК найбільш дефіцитними є фінансові ресурси, які крім того, є
найбільш мобільними, що в умовах високого динамізму зовнішнього оточення
виступає ключовим фактором ефективності.
В сучасних умовах аграрний сектор економіки України є одним із
основних структуроутворюючих секторів її розвитку, оскільки формує засади
збереження суверенності держави, сприяє розвитку пов’язаних галузей
економіки, впливає на добробут населення та розвиток сільських територій.
Кількість діючих підприємств, які функціонують в аграрному секторі
економіки України, станом на 2019 р. дорівнювала 75450 одиниць, з яких 0,1%
– суб’єкти великого підприємництва, 3% – середнього підприємництва, 96,9% –
малого підприємництва, з них 86,9% – суб’єкти мікропідприємництва.
Поступово зростає вартість створеного ВВП у сільському господарстві, з
239,8 млрд. грн. у 2015 р. до 356,8 млрд. грн. у 2019 р., але його частка в
загальній сумі знизилася, з 12,1% у 2015 році до 8,97% у 2019 році [1].
У структурі ВВП галузь у 2019 році поступається лише галузям за кодом
економічної діяльності «оптова і роздрібна торгівля», частка якої становить
13,2%, та «переробна промисловість» (10,8 %) [1].
Одним із ключових параметрів розвитку аграрного сектору України є
його обсяг, який оцінюється через індекс сільськогосподарської продукції, яка є
грошовим вираженням вироблених протягом певного періоду продуктів
землеробства і тваринництва незалежно від того, спожиті вони у самих
господарствах, чи реалізовані.
У структурі виробництва сільськогосподарської продукції найбільшу
частку виробництва забезпечує сільське господарство – 96,37%, лісове та рибне
господарство відповідно 3,35% та 0,28%.
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Найважливішою умовою розвитку аграрного виробництва є
забезпечення
його
ефективності.
Діяльність
сільськогосподарських
підприємств у порівнянні з іншими галузями національної економіки є
рентабельною, проте рівень цього показника є нестабільним у просторовому
часі та коливається від 18,3% у 2018 р. до 30,4% у 2015 р. Негативним
моментом є зменшення частки прибуткових підприємств. Автором звертається
увага на значно вищі показники рівня рентабельність операційної діяльності
підприємстві, які за період дослідження коливались від 13,7% у 2018 р. до
43,0% у 2015 р., що свідчить про суттєвий негативний вплив фінансовоінвестиційної діяльності підприємств на формування чистого прибутку.
Основною причиною зниження рентабельності є висока вартість фінансових
ресурсів, залучених виробниками у господарську діяльність, а також низький
рівень їх інвестиційної активності на фінансовому ринку.
Можемо
спостерігати
підвищення
витрат
на
виробництво
сільськогосподарської продукції за даними офіційної статистики: у 1,9 рази за
період 2015-2019 рр. [1].
Значне зростання витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції пояснюється: подорожчанням матеріально-технічних ресурсів,
найчастіше імпортних (паливно-мастильних матеріалів, засобів живлення та
захисту рослин), ціна яких напряму залежить від курсу національної валюти;
зменшенням обсягів державного фінансування; підвищенням податкового
навантаження; суттєвого зростання орендної плати за оренду земельних ділянок
(паїв) під впливом високої конкуренції та ін. На збільшення витрат, як
неодноразово зазначали відомі вчені, суттєво впливає диспаритет між цінами на
технологічно необхідну продукцію сільського господарства і продукцію
промислових галузей [2].
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у сільському
господарстві Україні залишається низькою, особливо в аграрному секторі
економіки, де цей показник є суттєво нижчим, ніж у середньому по іншим
галузям економіки. Тобто, заробітна плата не виконує відтворювальної та
стимулюючої функцій. Так, у 2015-2019 рр. середньомісячна номінальна
заробітна плата у сільському господарстві була нижче, ніж в цілому по
економіці України.
Спостерігається загальне скорочення чисельності зайнятого населення у
сільському господарстві – з 642,6 тис. осіб у 2015 році до 610,1 тис. осіб у 2019
році.
Отже, система ефективного управління фінансовими ресурсами
підприємства АПК повинна включати інструменти, прийоми та методи, які
дозволяють ефективно задіяти такі локальні механізми: самоокупності;
фінансової відповідальності; самофінансування; державної фінансової
підтримки; пільгового оподаткування; комплексної оцінки, аналізу та
інтерпретації отриманих результатів; планування; контролю та моніторингу
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економічних процесів; розподілу ресурсів, витрат та результатів; управління
ризиками; страхування.
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УТОЧНЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ
Сьогодні в сучасних провідних підприємствах та господарствах України
важливим напрямком у розробці кадрової політики та стратегії управління
персоналом є побудова системи компетенцій працівників як основної
конкурентної переваги певного підприємства. В певних компаніях система
прописаних компетенцій персоналу є ключовою в роботі з персоналом,
оскільки застосовується в якості основного інструменту при оцінці, підборі,
найманні, навчанні та розвитку працівників, формуванні кадрового резерву,
контролі, розробці системи мотивації тощо.
У зв’язку з цим широкого розповсюдження набув компетентністний підхід
до оцінки персоналу. Однак, застосовуваний в його рамках понятійний апарат є
нечітким, перелік термінів та понять набули лише певного окреслення, певні з
них – не знайшли свого наукового визначення. Такий стан справ вказує на
неточності та плутанину при їх вживанні та тлумаченні, тому зумовлює
необхідність уточнення змісту визначальних термінів компетентністного
підходу та встановлення їх взаємного зв’язку.
В процесі аналізу відповідної літератури [1-3] встановлено, що базовими
термінами є «компетенція» і «компетентність». Разом з тим слід відзначити, що
вони застосовуються як в якості взаємозамінних, так і здійснюється їх
термінологічне змішування. Таку ситуацію пояснюють тим, що в англійській
мові терміни «competence» і «competency» – синоніми. Тому на практиці
виникли 2 варіанти співвідношення термінів «компетенція» і «компетентність»:
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1) застосування в якості синонімів (взаємозамінних понять); 2) використання в
якості різних термінів із відмінною сутністю (за певними ознаками). Так,
наприклад, синонімами терміни «компетентність» та «компетенції» вважають
автори роботи [1]: «вони використовуються як синоніми, оскільки стосуються
поведінки людини, яка визначає успішність її професійної діяльності».
Однак компетентність (на відміну від компетенції) передбачає
демонстрацію вмінь в реальних робочих ситуаціях, а не лише знання теорії або
розуміння робочого процесу. Тому прирівнювати їх не можна, їх необхідно
розмежовувати. Ґрунтовний аналіз змісту термінів «компетентність» і
«компетенція» дозволив дійти висновку: зазначені поняття доцільно розрізняти.
Компетентність працівника – це рівень досягнення необхідних
результатів (сукупності знань, вмінь, досвіду, навичок і т. д.) при
вирішенніпрофесійних завдань » [2, с.103].
Дослідження сутності терміну «компетенція» доцільно почати із його
тлумачення у словниках. Наприклад, у Великому тлумачному словнику
сучасної української мови [3, с. 445] наведено два варіанти тлумачення
компетенцій: «добра обізнаність із чим-небудь» та «коло повноважень якоїнебудь організації, установи або особи». Наявність двох варіантів розуміння
змісту терміну «компетенція» зумовила виділення двох відповідних підходів :
Американського (увага приділяється особистим та особистісним якостям та
характеристикам працівника) і Європейського (Британського) (характеристикам
та вимогам до робочого місця працівника (посади)).
Отже, при дослідженні терміну «компетенції» об’єктом може слугувати як
посада, так і персонал. Посада – це сукупність службових прав і обов'язків
працівника, відповідальності, трудових функцій, які він виконує, меж
компетенції, правового становища. В свою чергу, компетенції посади – це чітко
встановлений перелік цих прав, обов’язків та функцій працівника. Персонал –
це особистий склад організації, який працює за наймом і має певну
компетенцію, що поєднує здібності і мотивацію кожного співробітника та
визначає його поведінку в рамках організації у трудовому процесі.
Вичерпний аналіз застосовуваних пояснень змісту терміну «компетенції»
дозволив дійти висновку: по-перше, компетенції необхідно розглядати не
взагалі, а відносно конкретного об’єкту (працівника, посади, персоналу,
підприємства тощо); по-друге, представники Американського і Британського
підходів досліджують компетенції з різних боків: компетенції працівника та
компетенції посади (робочого місця); по-третє, йдеться про компетенції працівника
- передбачається його готовність до виконання роботи потрібного рівня якості;
коли – про компетенції посади (робочого місця), то маються на увазі вимоги,
потрібні для успішного виконання роботи.
Отже, найбільш широким терміном є «компетенція» підприємства.
Поєднання узагальнених вимог до усіх співробітників, необхідних для
виконання завдань за окремою сукупністю посад у певному підрозділі або
підприємстві в цілому охоплює термін «компетенція персоналу». До сутності
134
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

поняття «компетенції працівника» входять вимоги до працівника, необхідні для
виконання поставлених завдань, що є універсальними для будь-якого
підприємства. Найбільш вузьким терміном компетентністного підходу є
«компетенція посади», що включає лише певні визначені вимоги до працівника,
необхідні для виконання роботи, завдань, кола посадових обов'язків в певній
галузі на конкретному підприємстві.
Список використаних джерел
1. Ситник Н.І. Вимоги до посади і компетенції як інструменти
управління
персоналом
URL:
http://inkos.com.ua/article_info.php?articles_id=90#Top
2. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Формування стратегій управління
персоналом підприємства: моногр. Харків : ХНАДУ, 2014. 188 с.
3. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови.
Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

135
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

СЕКЦІЯ 2 АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У
ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
Антощак О. Д.
аспірант
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
ЩОДО СКЛАДУ ВІДДІЛУ КОМ’ЮНІТІ-МЕНЕДЖМЕНТУ
ДЛЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Своєчасне забезпечення інформацією та налагодження каналів
комунікації у суспільстві вкрай важливе у сучасний час. Але інформація – не
тільки ресурс для прийняття рішень, а й чинник формування реальності, у якій
діють всі впливові актори, які як належуть до внутрішнього середовища
організації, так і до зовнішнього. У якості доступних інструментів для
налагодження каналів інформування та комунікацій з такого погляду можуть
виступати соціальні мережі та мессенджери. Соціальними мережами та
мессенджерами користуються багато людей різного віку, тому ці інструменти
вкрай важливі для того, щоби швидко та оперативно як дізнаватися о певних
подіях, так і мати можливість керувати та контролювати хід подій.
Інформаційні канали у мессенджерах від офіційних установ, наприклад,
Державної Служби Надзвичайних Ситуацій, дозволяють своєчасно
інформувати жителів певного регіону або області про наближення негод,
штормове попередження тощо. Окрім попереджень завдяки цим інструментам є
можливість надавати оперативну інформацію населенню щодо необхідних дій,
місць евакуації або повідомляти поточний стан надзвичайних подій. Завдяки
цьому є можливість забезпечувати населення своєчасною інформацією,
запобігати дезінформації та панічних настроїв серед населення, котре матиме
можливість отримувати правдиву оперативну інформацію від офіційних
джерел. Але недоцільно використовувати інформаційні канали виключно для
поінформування, – це інструмент формування соціального та репутаційного
капіталу, який має бути використаним у планованій діяльності, яку структурує
певна стратегія або модель поведінки (наприклад, такої, як розроблено у [1]).
Соціальних мереж та мессенджерів існує достатньо видів, але їх усі
необхідно максимально охоплювати, тому що у різних месенджерах та
соціальних мережах знаходяться різні страти людей. Окрім мессенджерів є
можливість налагодження комунікацій із суспільством за допомогою соцмереж,
наприклад
«Facebook».
Даний
ресурс
активно
використовується
інформаційними агентствами та установами для інформування та комунікацій з
учасниками ком’юніті, або спільнот, сформованих навколо певної структури
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або організації. Але для формування повноцінного інформаційного каналу у
соцмережах та мессенджерах варто виконати певні організаційні кроки.
Перш за все потрібно сформувати підрозділ. У його склад має увійти
керівник цього підрозділу, котрий повинен розумітися на соціальних мережах
та їх функціонуванні. Якщо він розбирається у них та без перешкод
користується ними, то зможе організувати роботу свого підрозділу достатньо
якісно та ефективно. А це дуже важливо для оперативної роботи з
інформування та керування. Якщо керівник розуміє роботу своїх підлеглих, а
ще краще щоб він мав відповідний досвід, то він буде задавати конкретні та
ясні завдання, буде контролювати їхне виконання на необхідному рівні та у разі
необхідності зможе виконувати їх самостійно.
Контент на таких сторінках публікується командою редакторів та
журналістів з адміністраторами від обличчя організації. Користувачі можуть
коментувати публікації, підтримувати їх. Окрім цього Фейсбук дає механізм
рекомендацій. Користувачі можуть написати невелику рецензію на сторінку з
коментарями відносно її та може як рекомендувати, так і не рекомендувати її
іншим. Ці рецензії відкриті та відображаються на головній сторінці сторінки.
Також Фейсбук надає керівникам сторінки статистику активності учасників,
котру потрібно знати й розуміти, як використати. Це допоможе оцінювати
ефективність розвитку та охвату каналу зв’язку. Крім того, горизонтальні
зв’язки спілкування у Фейсбук надають змоги набути колективу
конвенціальності, важливість якої обґрунтовано у [2].
Штат адміністрації такої сторінки може включати в себе таких людей:
1) журналісти – люди, які зосереджені на публікації інформації; вони
займаються лише контентом, не приймаючи участі в адмініструванні та інших
процесах. 2) аналітики – люди, які зайняті виключно аналітичним супроводом
та статистикою роботи ком’юніті; вони супроводжують та оцінюють якість а
результати роботи інших адміністраторів та стан й динаміку розвитку
комьнюіті; 3) модератори – оперують на фронті боротьби з порушеннями та
порушниками, видаляють коментарі, вносять до чорного списку порушників та
контролюють поведінку учасників; 4) адміністратори – керівники ком’юніті, які
займаються адміністративною роботою та формують штат працівників над
ком’юніті, котрими являють собою усі люди з цього списку. На плечах
адміністраторів лежить організація роботи усіх інших, регламентація, порядок
та стандартизація, – саме вони відповідні за тактичний процес формування
соціального капіталу організації.
Повноцінна адміністраторська команда допоможе ефективно та швидко
надавати усю необхідну інформацію та охоплювати усі доступні платформи та
забезпечуючи спокій та інформованість населення. Використання подібних
інструментів зв’язку має широкі можливості для використання, тому не лише у
надзвичайних ситуаціях необхідно їх використовувати.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІНВЕСТУВАННІ
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ
Проблема модернізації транспортної інфраструктури країни є однією з
найактуальніших. Висока капіталомісткість і масштабність інфраструктурних
проєктів вимагає значних інвестицій. Історично склалося так, що транспортні
проєкти ініціюються і фінансуються державою.
Слабка
зацікавленість
приватного
бізнесу
в
інвестуванні
інфраструктурних об’єктів пояснюється невизначеністю гарантій повернення
інвестицій, неконкурентним відбором підрядників, а також чітким розумінням
пріоритетів розвитку інфраструктури, що ускладнює оцінку перспектив таких
інвестицій.
Внаслідок усього перерахованого вище участь і підтримка державних
структур на початковому етапі дуже важливі. Одним з напрямів такої
підтримки є пророблена нормативна і законодавча база, яка регулює
взаємовідносини держави і приватного бізнесу. Основним механізмом таких
взаємин в соціальній сфері при нестачі бюджетних коштів виступає державноприватне партнерство.
Інвестуючи кошти в транспортну інфраструктуру на початковому етапі
з’являється можливість створити нові робочі місця, вирішити соціальні
питання, позитивно вплинути на розвиток конкуренції в галузі. На наступному
етапі проведені заходи приведуть до економічного зростання регіону, розвитку
підприємницької діяльності, впровадження інноваційних технологій. На
138
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

заключному етапі створюються умови для стабільного економічного зростання
економіки і як наслідок поліпшення якості життя населення в цілому.
Одним із способів поліпшення транспортної інфраструктури міста може
стати розвиток велосипедного транспорту і супутньої йому інфраструктури.
Велосипедний транспорт є частиною транспортної, містобудівної,
екологічної політики, а також політики в галузі охорони здоров’я та туризму.
Він є доповненням громадського пасажирського транспорту,
забезпечуючи мобільність населення на короткі відстані.
Особливу популярність велосипедний транспорт отримав в великих
містах, так як завантаженість центру створює складності для проїзду і
паркування автомобілів, а правильно прокладені велосипедні маршрути
дозволяють отримати доступ населення в будь-яку точку міста. Світовий досвід
говорить, що для створення розгорнутої велоінфраструктури необхідно близько
10-15 років.
Перехід на велосипедний транспорт має ряд незаперечних переваг:
скорочення шкідливих викидів в атмосферу міст; зниження рівня шуму;
зменшення заторів у місті та часу перебування в них; менша потреба в
паркувальних місцях, так як на одному машино-місце можна запаркувати
кілька велосипедів; економія бюджетних коштів на охорону здоров’я, в
результаті більшої фізичної активності населення; значна економія коштів на
паливі для автомобілів, а також витратних матеріалах та комплектуючих до
них; можливість більшого живого спілкування з людьми і вивчення нових місць
і маршрутів, що підвищує туристичну привабливість міст; дає додатковий
стимул для розвитку супутніх галузей і створює можливості для розвитку
підприємств малого бізнесу; більш висока мобільність даного транспортного
засобу у порівнянні з автомобілем.
У багатьох розвинених країнах велосипедний транспорт розвивається
більш швидкими темпами в порівнянні з автомобільним, а кількість
велопоїздок безперервно зростає. Найбільшу популярність велосипеди
отримали в країнах Північної і Західної Європи, а також в США і Канаді в
порівнянні з країнами Південної Європи.
За кількістю велосипедів і розвиненості об’єктів велосипедної
інфраструктури лідирують Гельсінкі, потім йдуть Копенгаген, Стокгольм і
Ганновер. У більшості європейських країн, а також в США, розвиток
велосипедного транспорту вже тривалий час керується на урядовому рівні.
Приймаються до виконання численні плани і програми розвитку велосипедної
інфраструктури, які фінансуються з держбюджетів.
З досвіду європейських країн ми знаємо, що популярність і розвиток
велосипедного транспорту починається з громадських організацій на рівні
міста, регіону, країни з подальшим підключенням до цього процесу державних
структур і бізнесу, причому в зв’язку з масовістю це рух отримує законодавчу
підтримку на всіх рівнях.
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Транспортна інфраструктура міст як частина благоустрою та соціального
середовища повинна базуватися на принципах охорони навколишнього
середовища і створення більш екологічних умов проживання. Проєкти розвитку
транспортної інфраструктури в основному фінансуються за рахунок державних
коштів, а з огляду на обмеженість їх виходу на новий якісний рівень, повинні
бути здійснені на стику держави і приватного бізнесу.
Одним із шляхів вирішення транспортних і екологічних проблем міст
може стати перехід від автомобільного транспорту до велосипедного. Світовий
досвід свідчить про позитивні приклади реалізації проєктів розвитку
велосипедної інфраструктури, які формують не тільки соціальний ефект, але
також стимулюють розвиток підприємництва в сферах, супутніх розвитку
велосипедного транспорту.
Комплексний розвиток велосипедної інфраструктури − це ефективний
інвестиційний внесок в інфраструктуру, здатний генерувати економічний
ефект, створюючи заділ для подальшого розвитку міста.
Барабанов І.В.
старший викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ
РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі соціально-економічного життя України інноваційний
прогрес у всіх сферах життєдіяльності країни повинен стати найбільш
пріоритетним напрямом досягнення економічного зростання, збільшення
конкурентоспроможності національних і регіональних товаровиробників,
виявлення прихованого потенціалу всіх складових економічної діяльності.
Проте цей процес в Україні знаходиться лише на початковому етапі порівняно
із інноваційно-розвиненими та успішними країнами світу та потребує суттєвих
організаційно-управлінських і методико-методологічних трансформацій.
Розвиток інноваційної діяльності є вагомим важелем для економічного
зростання національних економік та посилення конкурентоспроможності
економічних агентів. Комерціалізація результатів наукових досліджень, продаж
технологій, дифузія інновацій дозволяють істотно наповнити бюджети урядів
розвинених економік світу. За дослідженням П.Г. Перерва і Т.В. Романчик, за
рахунок інноваційних технологій формується майже 100 % бюджету Японії,
близько 90 % бюджету США та до 80 % бюджетів країн ЄС. Щодо України, то
частка фінансування державного бюджету за рахунок інноваційної діяльності
становить не більше ніж 10 % [1].
Сучасне економічне суперництво за першість на світових ринках
пов’язується виключно з інноваціями. Україна повинна використати свій
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науково-технічний потенціал і поступово перейти від індустріального до
інноваційного шляху розвитку. Для цього необхідно зосередити увагу на
розвиток конкурентоспроможних високотехнологічних галузей економіки і
спиратися на інвестиційно-інноваційну модель розвитку.
Таким чином, проблематика активізації інноваційного розвитку є досить
актуальною для України, тому що він є запорукою підвищення якості продукції
та послуг, удосконалення виробничої техніки та технологій, зростання
продуктивності
праці,
збільшення
використання
у
виробництві
енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій, що в майбутньому має
забезпечити зростання економіки регіонів та всієї країни.
Практична реалізація стратегії інноваційного розвитку економіки країни
потребує, насамперед, підвищення інноваційної активності на всіх
взаємозв’язаних рівнях: держава → галузь → регіон → підприємство. Водночас
розвиток інноваційного потенціалу – це не лише «шлях динамічного розвитку
та успіху, а і засіб забезпечення безпеки та суверенітету держави, її
конкурентоспроможності у сучасному світі» [2].
Підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
є однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку економіки.
Водночас необхідно зазначити, що у переважної більшості українських
підприємств, як свідчить практика, на сьогодні немає відповідних економічних
умов для впровадження нововведень [3].
Головною проблемою реалізації інвестиційно-інноваційного розвитку в
Україні є розрив між двома важливішими стадіями інновацій – науковими
дослідженнями та масовим виробництвом продукції, що є безпосереднім
результатом їх ефективності з погляду затребуваності ринком [4].
Так, українські суб’єкти господарювання в умовах невизначеності
стикаються з такими серйозними проблемами, які перешкоджають здійсненню
інноваційної діяльності: нестача власних коштів, значні витрати на
нововведення, недостатній рівень фінансової підтримки держави, високий
економічний ризик, тривалий термін окупності інновацій. Крім того, на
інноваційний розвиток істотно впливає недосконалість законодавчої бази,
відсутність попиту на продукцію, нестача кваліфікованого персоналу,
недостатній обсяг інформації про нові технології та ринки збуту [5].
Дієві механізми, які розроблені новаторами, необхідно запроваджувати
системно та комплексно в економіку держави, економіку окремих галузей та
підприємств. Запровадження таких механізмів зможе прискорити реалізацію
достатньо обґрунтованої інноваційної моделі розвитку для економіки України.
Реалізація конкретних інноваційних проектів здатна забезпечити підвищення
ефективності діяльності окремих галузей та економіки України загалом.
Таким чином, можна зробити висновок, що комплексна система
управління інноваційним розвитком в Україні вимагає нових форм державного
управління інноваційним розвитком, окремими господарськими структурами,
проектами та програмами та застосування фінансових механізмів,
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математичних методів, комп’ютерного моделювання
інноваційних проектів і моніторингу їх упровадження.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ
ВЛАДИ
В умовах сучасності, у зв’язку із бурхливим розвитком процесів
формування громадянського суспільства та реалізації народовладдя, постійно
зростає потреба у розвитку соціальних комунікацій, який стає можливим
завдяки широкому застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій. На
сьогоднішній день широке впровадження інноваційних форм цифрової
демократії здатне підвищити суспільну активність, забезпечити залучення
населення у механізми прийняття важливих суспільно-політичних рішень,
пропонує громадянам нові інституційні потенціали для прямої та ефективної
участі у процесах публічного управління.
У загальному, комунікацію ми трактуємо як засіб передачі інформації,
думок, ідей та емоцій, а соціальну комунікацію – як процес, що пов’язує окремі
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частини соціальних систем [1, c. 151]. У більш вузькому розумінні, соціальну
комунікацію називають засобом узгодження та координації суспільних
інтересів завдяки повному інформуванню громадян, повазі до прав та свобод
людини, а також свободи мас-медіа від органів публічної влади.
На сьогоднішній день організація соціальної комунікації та відкрита
суспільно-політична взаємодія – це не стільки модний тренд, скільки необхідна
умова та критерій ефективності функціонування владних органів. Продуктивна
організація соціальної комунікації сприяє прийняттю дієвих рішень для
населення, створює сприятливі умови для формування та закріплення
інститутів громадянського суспільства. Політична сфера та сфера публічної
влади – це складні комунікаційні системи, у яких інформаційна взаємодія
здійснюється багатьма незалежними акторами завдяки наявності системи
вертикальних та горизонтальних зв’язків, а також наявності формальних і
неформальних процесів [2, c. 258]. І особливо зараз, у такі складні часи для
українського суспільства, якому кинула виклик світова пандемія COVID-19,
комунікаційні процеси між владою та суспільством є надзвичайно важливими,
адже підтримка високого рівня довіри, як міжособистісної, так і
інституціональної, є головною умовою для благополучного виходу із кризових
ситуацій.
Аналізуючи поняття «соціальна комунікація» ми побачили, що
основними її каналами є засоби масової комунікації (ЗМК) – друковані медіа
(газети, журнали), телебачення, радіо тощо. Проте в умовах бурхливого
розвитку інформаційних технологій та всесвітньої онлайн-мережі названі вище
ЗМК є вже дещо застарілими, та за своїми можливостями значно поступаються
інтернет-комунікаціям, основним видом яких виступають саме соціальні
мережі [3, c. 3]. Соціальна мережа – це онлайн-сервіс або веб-сайт, що
призначений для створення та організації усесторонньої комунікації між її
користувачами. Сьогодні, найпопулярнішими соціальними мережами, що
застосовуються як засіб комунікації у публічному управлінні є Facebook та
Twitter. Така тенденція пов’язана, у першу чергу, із тим, що за допомогою
соціальних мереж можна:
 встановити швидкий контакт із громадськістю у режимі реального
часу;
 швидко виробити креативні соціально-значущі рішення;
 досягти спільної мети завдяки публічному обговоренню певного
питання;
 здійснити швидкий обмін ресурсами (наприклад, інформацією про
проблеми певного міста чи регіону, перспективними напрямками розвитку
окремих територіальних громад тощо) [4, c. 174].
Ще однією причиною широкого використання соціальних мереж
органами державної влади є той факт, що основна їх аудиторія – це молодь,
участь якої є ключовою у розвитку демократичної правової держави.
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Н. В. Фролова зазначає, що одним із секретів широкого використання
онлайн-мереж у діяльності органів державної влади є їх відкритість, свобода,
рівність та демократичність, тобто усі їхні користувачі є абсолютно рівними,
незалежно від статусу, посади та статків, та можуть вільно відгукуватися на
публікації політиків чи представників публічного управління [3, c. 4].
Тож можна сказати, що відкритий, багатосторонній та вільний діалог між
органами публічної влади та українськими громадянами в онлайн-середовищі
дозволить створити демократичну базу для формування механізму виявлення,
формування та вираження суспільної думки як показника цивілізованості,
легітимності, та ефективності політичної влади та інститутів громадянського
суспільства.
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МІЖНАРОДНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОЛОГІЧНИХ
ПОДАТКІВ
Управління системою екологічного оподаткування в країні є одним із
базових інструментів екологічної політики держави, що відображає
господарчий характер та широко застосовується в міжнародній діяльності. Це
питання набуває особливої актуальності, враховуючи той факт, що в Україні
державні витрати на охорону навколишнього середовища становлять лише
0,2% від ВВП, тоді як в більшості країн Європи цей показник більший в 3-7
разів. Така ситуація унеможливлює повноцінне фінансування екологічної сфери
відповідно до умов концепції сталого розвитку та потребує розгляду
зарубіжного досвіду та вивчення щодо особливостей екологічного
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оподаткування.
Для захисту навколишнього середовища від різноманітних негативних
наслідків процесів виробництва та споживання в межах екологічної політики
держави використовують численні управлінські економічні інструменти. В
межах нашого дослідження акцентуємо увагу саме на екологічному
оподаткуванні, під яким прийнято розуміти «сукупність платежів (податків і
зборів), що стягуються з юридичних та фізичних осіб, які спрямовані на
стимулювання раціонального природокористування шляхом стягнення певної
суми коштів пропорційно негативному впливу на довкілля» [1].
Важливо проаналізувати зарубіжний досвід екологічної податкової
політики, відповідно до якої «екологічні податки – це податки, у яких
податковою базою є фізична одиниця (або проксі фізичної одиниці), що має
доведений, особливий негативний вплив на навколишнє середовище» –
Регламент Європейського парламенту і Ради №691/2011 року. Система
екологічного оподаткування має низку особливих рис, до яких відносять [2, 3]:
ефект «заміщення», що передбачає зміну поведінки суб’єктів господарювання
на більш екологічно спрямовану; принцип «забруднювач / користувач платить»,
що передбачає плату за безпосереднє використання природних ресурсів,
забруднення навколишнього середовища; врахування в оподаткуванні впливу
«розсіяного забруднення» (через транспорт, пакування товарів тощо).
Для розуміння ефективності проведеного екологічного оподаткування
досить важливо отримувати інформацію про структуру та зміни в управлінській
системі оподаткування. Саме для цього рекомендовано використовувати системно-структурний підхід в управлінні через призму фіскальної функції
екологічних податків (тобто, через показник податкових надходжень), що
здійснювався від цілого (загальної частки основних груп екологічних податків)
до конкретного (частки окремих видів екологічних податків).
У міжнародній спільноті виділяють чотири основні групи (за об’єктом
оподаткування): податки на енергію (включають податки на енергію та
енергетичні ресурси як для транспортних цілей, так і для побутових потреб: на
бензин, дизель, природний газ, електроенергію, вугілля, викиди вуглекислого
газу); податки на транспорт (включають одноразові чи періодичні податки, що
пов’язані з володінням та використанням різних автотранспортних засобів, їх
обслуговування); податки на забруднення (включають податки на забруднюючі
речовини у повітря, воду, тверді відходи, шум тощо); податки на ресурси
(включають податки, пов’язані з видобутком або використанням природних
ресурсів, таких як водні, лісові тощо).
Основну частину екологічних податків становлять податки на енергію, в
середньому 18% від ВВП. Найбільша їх частка в 2018 році спостерігається в
Естонії (2,4% від ВВП), найменша – в Австрії та Бельгії (по 1,4% від ВВП).
Податки на транспорт є другим за обсягом в структурі ВВП екологічним
податком. У 2018 році найменшою їхня частка була в Естонії (0,05% від ВВП),
найбільшою – в Данії (1,5% від ВВП). Податки на забруднення в середньому
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займають 0,1% від ВВП, коливаються від 0,004% в Болгарії до 0,4% в Франції.
Податки на ресурси, у середньому у вибраних країнах становила 0,04% від
ВВП. Податки на ресурси займають найменшу частину у структурі екологічних
податків та передусім стосуються використання води чи видобутку природних
ресурсів. [4].
Підсумовуючи проведене дослідження, слід відзначити, що екологічне
оподаткування є необхідним компонентом сучасної екологічної політики, що
орієнтована на досягнення цілей сталого розвитку. Екологічне оподаткування
спрямоване передусім на регулювання рівня забруднення навколишнього
середовища та обсягів використання природних ресурсів, стимулювання зміни
економічної поведінки суб’єктів господарювання на більш екологічно
задовільну та на фіскальне наповнення бюджету. Відповідно до європейського
досвіду екологічні податки прийнято поділяти на чотири групи: податки на
енергію, транспорт, забруднення та ресурси, щодо яких було проведено
детальний аналіз в контексті їх податкових надходжень. У результаті
дослідження виявлено, що найбільшу частину екологічних податків становили,
по-перше, енергетичні податки, а по-друге, транспортні.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Важливою проблемою розвитку економіки держави є налагодження
ефективної взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та
бізнесу в питаннях розвитку та регулювання суспільних проєктів.
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Фінансування проєктів ДПП передбачає наявність інвестиційних
ресурсів, що включають: грошові потоки, права власності, позики, основні
засоби, наявність прав землекористування і т. д.
Організація фінансування проєктів ДПП включає такі етапи [1]:
1. Експертиза життєвого циклу проекту.
2. Підготовка програми збору коштів для проєкту.
3. Фінансове закриття.
Механізм фінансування ДПП можна визначити як сукупність форм,
методів, інструментів організації фінансових зв'язків у сфері співпраці держави
та приватного сектору з метою забезпечення сприятливих умов для реалізації
проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток даної території.
У світовій практиці існує достатня кількість фінансових механізмів, за
рахунок яких здійснюється ДПП.
В першу чергу слід відзначити, що у практиці ДПП-проєктів
використовуються безліч джерел фінансування, основними з яких є [2-4]:
кошти бюджетів різних рівнів; кошти державних підприємств та установ;
кошти вітчизняного приватного сектору економіки; кошти громадських і
некомерційних структур; кредитні ресурси фінансово-кредитних установ;
емісія цінних паперів спільних підприємств, кошти зарубіжних державних і
приватних інвесторів; кошти фізичних осіб та інші джерела (наприклад,
міжнародні фінансові організації).
Залежно від зазначених джерел у ДПП-проєктах визначаються схеми
фінансування, переважаючими з яких є: бюджетна: за рахунок коштів
(ресурсів) бюджету відповідного рівня; кредитна: за рахунок коштів, що
надаються на поворотній основі, під гарантії держави, муніципалітету або
бізнесу
Використання власного капіталу передбачає інвестування коштів в
проєктну компанію, включаючи її статутний капітал і інші акціонерні активи.
Власний капітал має найнижчий пріоритет у списку джерел фінансування, тому
що кредитори матимуть переважне право на активи і доходи від проєкту перед
акціонерами в період функціонування проєкту.
Позикові кошти можуть залучатися з різних джерел, таких як комерційні
кредитори, експортні кредитні агентства, двосторонні і багатосторонні
організації, власники облігацій (інституційні інвестори) і іноді сама держава, на
території якого реалізується проєкт. На відміну від власного капіталу, кредитні
кошти мають найвищий пріоритет серед джерел фінансування (так, виплати за
основним боргом будуть проводитися раніше всіх інших платежів).
Гібридні інструменти, такі як субординований борг, привілейовані акції
та гібридні облігації, дозволяють на основі схем мезонінного фінансування
шляхом поглинання втрат за кредитами старших траншей поліпшити якість
запозичень. Субординовані кредити передбачають, що кредитор погоджується
на повернення коштів після того, як будуть виплачені «старші» борги всім
кредиторам з переважним правом вимоги, як у зв'язку з отриманням особливих
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проектних доходів, так і в разі неплатоспроможності позичальника.
Механізми фінансування проєктів у сфері ДПП реалізуються через
різноманітні способи фінансування, найпоширенішими з яких є корпоративне
фінансування, державне фінансування, проєктне фінансування, а також
форфейтинг. Вибір того чи іншого типу фінансування залежить від багатьох
факторів, які враховуються на самому початку процесу ДПП. Коротке уявлення
про дані типи фінансування представлено нижче.
Загалом, державне фінансування проєктів ДПП являє собою такий вид
фінансування, коли кошти на реалізацію проєкту виділяються з бюджету
відповідного рівня. Вважається, що державне фінансування здатне вирішити
багато проблем реалізації проєктів ДПП.
Важливо відзначити, що держава може забезпечити пряму підтримку
проєктів ДПП, наприклад, через субсидії/гранти, інвестиції в статутний капітал
та/або кредитування. Ці механізми особливо важливі у випадку, якщо проєкт не
є достатньо фінансово самостійним або схильний до специфічних ризиків,
якими приватні інвестори або кредитори не можуть управляти ефективно.
Фінансова підтримка держави може бути надана проєкту у вигляді: прямої
підтримки – грошової чи натуральному вигляді; відмови від справляння зборів,
мит та інших платежів, які, в іншому випадку, повинні були б бути сплачені
проєктною компанією; надання фінансування проєкту у вигляді кредиту або
інвестицій у статутний капітал; фінансування «тіньових» тарифів і
субсидування тарифів для деяких або всіх категорій споживачів з метою
зниження ризику попиту, який несе проектна компанія. Ці механізми можуть
комбінуватися і бути в тій чи іншій мірі з цільовими.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Вирішення в Україні системних соціально-економічних проблем
управління регіональним розвитком вимагає інноваційних підходів, оновлення
механізмів та інструментів стимулювання розвитку регіонів, запровадження
дієвих управлінських рішень. Одним із сучасних інструментів забезпечення
ефективного державного та регіонального управління соціально-економічним
розвитком регіонів є територіальний маркетинг.
Зростання ролі територіального маркетингу пов’язано з рядом факторів:
зміна філософії, принципів, цілей розвитку території; ідентифікація населення
як реального учасника системи планування території, а також зміна характеру
територіальних органів влади, які стають головними особами відповідальними
за соціально-економічний розвиток території, включаючи її благоустрій,
безпеку й соціальний захист населення. Ф. Котлер розуміє під територіальним
маркетингом («маркетинг місць») проектування місця (території) для
задоволення потреб цільових ринків [1]. Стратегічні маркетингові рішення для
території, на думку Ф.Котлера, передбачають вдосконалення чотирьох груп
важливих маркетингових факторів: 1.Орієнтацію основних послуг та
інфраструктури на задоволення потреб трьох важливих цільових груп
споживачів території – жителів, бізнесу та відвідувачів. 2. Створення нових
позитивних рис території відносно якості життя, здійснення підприємництва за
громадської підтримки для приваблення нових інвесторів, фірм і окремих
людей. 3.Комунікації і просування нових позитивних рис території та іміджу
спільноти/ території в цілому. 4. Забезпечення підтримки населенням та
лідерами спільноти залучення нових компаній, інвестицій, гостьових програм
[1].
Метою територіального маркетингу є вплив на думки і поведінку
споживачів, тобто створення, підтримку або зміну їх ставлення до
привабливості, престижу території в цілому, умов життєдіяльності та ділової
активності на території; привабливості зосереджених на території природних,
фінансових, трудових, організаційних та інших ресурсів, а також можливостей
відтворення таких ресурсів [2, с 73].
Розробка комплексу маркетингових заходів в публічному управлінні
містить [3]: портфельний аналіз продукції виробників території й розробку
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рекомендацій в сфері інвестиційної політики; розробку рекомендацій в сфері
цінової політики, з урахуванням ринкових орієнтирів для прийняття рішень у
сфері ціноутворення; формування оптимальної мережі збуту; комунікаційну
політику.
Територіальний продукт можна розглядати як складну структуру, що
складається з 3 елементів: фізичні характеристики, сприйняття споживачами,
система управління [2, с 77]. Ціна територіального продукту – це витрати, які
несе споживач в процесі придбання даного територіального продукту, тобто
витрати які нестиме споживач, мешкаючи і/або здійснюючи діяльність на цій
території. Повна ціна територіального продукту припускає облік явних і
прихованих витрат, що особливо важливо при порівнянні і виборі територій [3].
Наступним інструментом територіального маркетингу є місце, тобто
локалізація територіального продукту в просторі. З однієї сторони, це статична,
така, що не підлягає зміні локалізація (територія як точка на карті), з іншого
боку, це динамічна характеристика, оскільки територіальний продукт може
розглядатися як ланка в комунікаційних потоках, як елемент в системі руху
сировинних, людських, матеріальних, фінансових, інформаційних потоків. При
цьому територію можна розглядати як елемент різних за масштабами систем і
систем, критерієм побудови яких є різні чинники (адміністративний,
економічний, географічний, спільність політичних і соціальних завдань
управління тощо). Ініціатором нових комунікацій може виступати сама
територія і тим самим формувати своє зовнішнє мікросередовище. Четвертий
інструмент територіального маркетингу – це просування територіального
продукту. Дослідженнями доведено, що для просування територіального
продукту можуть бути використані усі інструменти маркетингових комунікацій
[3].
Отже, територіальний маркетинг є важливою складовою державної
політики соціально-економічного розвитку регіонів, і в цьому контексті
визначається як процес комплексної взаємопов’язаної діяльності органів
державного управління, органів місцевого самоврядування, приватного та
громадського секторів, що спрямована на підвищення конкурентоспроможності
та привабливості певного регіону, а також загальної якості життя населення, і
яка реалізується шляхом розробки і впровадження економічних, соціальних,
культурних та політичних програм і заходів, з використанням різноманітних
інструментів та методів маркетингу.
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інформаційних систем та електронних реєстрів
Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області
АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Останнім часом прискорення змін, які відбуваються в житті суспільства,
суспільному розвитку, економічному розвитку, управлінській діяльності,
освітньому процесі міцно асоціюється з розвитком цифрових технологій. Світ
цифрових технологій перетворює всі аспекти життя, від банального «витрату
часу» до керування державними сферами. Змінюються засоби комунікації,
отримання інформації. Все частіше процес перенесення інформації з
традиційних носіїв, пошуку та отримання інформації, послуг, в сферу цифрових
технологій зумовлює потребу в підвищенні рівня засобів комунікації, створення
інформаційно-цифрових платформ [1; 2].
Світові тенденції цифрових трансформацій висувають вимоги до
трансформації
національної
економіки
задля
збереження
конкурентоспроможності країни та її продукції на світових ринках.
Трансформація національної економіки з впровадженням цифрових технологій
у вигляді автоматизації, роботизації, цифровізації технологічних процесів
виробництва піднімають складні питання фінансового, правового,
економічного, соціального характеру при вивільненні робочої сили. Постає
питання готовності країни до значного зростання структурного безробіття.
Зазначена трансформація національної економіки здатна суттєво змінити
систему соціальних та трудових відносин, ринок праці та безпосередньо працю.
На кожному етапі впровадження цифрових технологій формуються особливі
соціально-трудові відносини, що в свою чергу має позитивні та негативні
наслідки. В якості позитивних наслідків можна назвати підвищення долі
цифрових технологій в ВВП країни, рівня конкурентоспроможності продукції.
В якості негативних наслідків виступають такі чинники, як зростання
безробіття, зростання тіньової зайнятості, значні фінансові витрати на
фінансування впровадження цифрових технологій, захист інформації, захист
прав інтелектуальної власності та інші. В деякій мірі позитивні наслідки
можуть нівелюватись негативними наслідками [3].
Останні 7 років рівень безробіття, за даними Мінфіну, тримається на рівні
9-10 % працездатного населення [4]. На цьому фоні вплив цифрової
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трансформації стає окремими викликами для ринку праці. Рівномірність
розподілу впливу на робочі місця та темпів розподілу. Зосередження впливу на
окремі галузі або географічні регіони. Найбільш уразлива категорія працівників
- низькокваліфіковані працівники старшого віку. Ще одна категорія працівників
схильна до ризику, це працівники, зайняті у сфері з високим рівнем
автоматизації.
Таким чином, цифрова трансформація економіки є багатогранним
процесом, який здійснює як позитивний, так і негативний вплив на зайнятість.
Створення одних робочих місць супроводжується скороченням інших.
Підвищення макроекономічних показників розвитку економіки може
супроводжуватись перенесенням навантаження на соціальну сферу країни. За
таких умов сподівання на саморегуляцію ринку праці за рахунок ринкових
механізмів вбачаються безпідставними, проте велике значення набуває
державне регулювання ринку праці. Звісно, зміна умов функціонування
економіки в період цифрової трансформації потребує вдосконалення існуючих
механізмів державного регулювання ринку праці.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК КАПІТАЛІЗАЦІЇ, СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА
ЦИФРОВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК
ГОЛОВНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОГО СВІТУ
У сучасному гібридному світі, де відбуваються динамічні зміни в
технологіях і техніці, економіці й суспільстві, управлінні цими сферами
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життєдіяльності і змінами, що відбуваються в них, головними трендами
розвитку сьогодні, на думку багатьох вчених та експертів є процеси
капіталізації, соціалізації та цифровізації соціально-економічних систем (СЕС)
[2, 3, 4, 5].
На перший погляд, процеси капіталізації і соціалізації економіки
виглядають як протилежні явища. Але це такі процеси, які між собою тісно
пов′язані, або, кажучи філософською, діалектико-матеріалістичною мовою,
протистоять і одночасно припускають (покладають) одне одного і як результат
цього протиріччя – породжують щось нове. Дійсно, соціалізація економіки або
її усуспільнення, відбувалися на всіх етапах розвитку існування людства,
починаючи з первісного суспільства, оскільки трудова діяльність, як це
ґрунтовно доведено у вітчизняній науковій і навчальній літературі, завжди
мала сумісно-поділений характер [1, с.65-70]. Якщо виділяти найбільш
загальні етапи розвитку соціально-економічних систем в історії людства (і
відповідно, їх соціалізації) то можна виокремити три види (етапи):
натурально-господарську,
індустріально-ринкову
(капіталістичну)
і
посткапіталістичну або інформаційно-мережеву. Однак перехід від однієї
системи до іншої здійснюється не лінійно, а так би мовити, за спіраллю, коли
елементи попередньої системи є, умовно кажучи, будівельним матеріалом для
наступної СЕС (як це відбувається в будь-яких живих, органічних системах).
Так, натурально-господарські відносини між людьми з приводу виробництва,
розподілу й споживання продуктів праці в процесі формування індустріальноринкової економіки не зникають, а опосередковуються товарно-грошовими
відносинами або відносинами обміну благами за допомогою грошей як
всезагальних товарів – еквівалентів вартості всіх інших благ.
У наступному переході до інформаційно-мережевої системи
господарювання товарно-грошові відносини також не зникають, а
ідеалізуються, переходять у віртуальний простір, коли при використанні
платіжної картки для здійснення розрахунків за товари реальної
еквівалентності обміну в кожному окремому випадку не досягається. Вона
досягається тільки як загальний результат в системі обмінів, а не в кожному
окремому акті обміну, як це було раніше. Тобто товарообмін перетворюється в
систему умовних дарообмінів. Цифровізація таким чином створює для
системи дарообмінів відповідну – власну технологічну основу, замінюючи рух
реальних знакових форм (паперових грошей і різних платіжних документів)
електронними записами [2, с.6-7].
Отже, на основі соціалізації економіки на певному етапі її розвитку
виникає процес капіталізації, яка за своїм головним змістом є процесом
перетворення будь-яких ресурсів (природних, суспільних, людських,
технологічних, політичних, економічних, фінансових, інформаційних тощо) у
вартість або цінність, здатну створювати нову або додаткову вартість
(цінність) як благо для людини або суспільства, розуміючи останнє в
широкому сенсі – як об′єкт, стан суб′єкта споживання та інших процесів
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(праці, розподілу, обміну тощо), які теж можна вважати діяльнісними
формами блага. Тобто, соціалізація економіки як процес використання
ресурсів у будь-якій формі на благо суспільства і людини має своїми вищими
формами капіталізацію, як зрілу форму розвитку товарно-грошових відносин і
цифровізацію як технологічну основу переходу до постринкових,
посткапіталістичних відносин. Тому цифровізацію економіки і суспільства
теж можна розглядати, на нашу думку, як етап (вид) їхньої соціалізації,
опосередкованої процесом капіталізації, а не просто як провадження в
суспільне виробництво цифрових технологій. Ключовим процесом у цьому є
капіталізація цифрових технологій, тобто інвестування в цифрові технології з
метою отримання прибутків [2,с.10]. У цьому зв′язку експертами Конференції
ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) було констатовано, що «цифровізація
породила нову хвилю інновацій, яка матиме глибокі наслідки для людства,
змінюючи стосунки між громадянами, державою і бізнесом, а також приведе
до перетворення структури суспільства та економіки. Темпи економічного
зростання, продуктивність праці і розвиток людського потенціалу дедалі
більшою мірою визначатимуться рівнем інтеграції у цифрову економіку» [3,
с.27].
Отже, розвиток цифрових технологій відкриває нові можливості
суттєвого підвищення ефективності виробництва, державного управління і
задоволення потреб населення. Але, як справедливо стверджує чл.-кор. НАН
України А.Гриценко, розвиток процесів цифровізації та капіталізації
економіки тільки тоді буде давати позитивний ефект для суспільства, коли
буде поєднуватися з процесами соціалізації економіки. Це передбачає суттєві
зміни у соціальній системі, розвиток видів діяльності, пов′язаних із сферою
вільного часу і формуванням нових здібностей людини [2, с.15; 5, с.20-21].
Відповідно, в таких умовах зростає значення адекватної освіти, науки і
загальної культури, які повинні формувати освічену, всебічно розвинену
людину як особистість, з адекватними морально-етичними цінностями і
переконаннями.
Ці виклики повинні бути теоретично осмислені, а відповіді на них
повинні знайти практичне втілення у формуванні програм розвитку економіки
й суспільства, в першу чергу, їхніх підсистемах – науково-освітній,
політичній, соціально-культурній та інших, у підтримці соціально спрямованій
структурній перебудові, у законодавстві і правовому нормоутворенні, що має
на меті збалансований розвиток процесів соціалізації, капіталізації та
цифровізації [2, с.16]. У протилежному випадку, цифровізація економіки без її
соціалізації породжує поглиблення соціальної нерівності та несправедливості;
структурні зміни в галузях економіки та відмирання неконкурентоспроможних
підприємств незалежно від їхньої соціальної значущості; кратне збільшення
масштабів бідності населення; неухильно зростаючої потреби в наданні
державної соціальної допомоги навіть працездатним громадянам тощо [3,
с.36].
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ КРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, РІВНІ
БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Державний борг – об'єктивне економічне явище, загальна сума
заборгованості держави, складовими якої є усі випущені і непогашені боргові
зобов'язання. Він зумовлений залученням додаткових фінансів на умовах
кредиту для забезпечення реалізації функцій і завдань держави, покладених на
неї.
Державний борг за своєю економічною сутністю визначає економічні
відносини держави як позичальника з її кредиторами з приводу перерозподілу
частини вартості валового внутрішнього продукту на умовах строковості,
платності та повернення. За умовами залучення коштів розрізняють внутрішній
та зовнішній борг. Внутрішній борг представляє собою її кредитні зобов'язання
перед резидентами, зовнішній – позики на зовнішньому ринку від нерезидентів.
До головних факторів державного боргу можна віднести: дефіцит
державного бюджету, зовнішньоторговельний дефіцит, рівень відсоткових
ставок за позиками, накопичений обсяг боргових зобов’язань держави, рівень
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розвитку фінансових ринків, можливості залучення позичкових коштів,
динаміка інфляційних процесів, темпи зростання реального ВВП.
Зовнішнє запозичення також виникає при перевищенні імпорту товарів та
послуг над експортом. Дефіцит, обумовлений несприятливим торговельним
балансом, фінансується за рахунок чистого притоку капіталу. Чистий притік
капіталу виникає внаслідок міжнародних позик та інвестицій. Вони дозволяють
країні інвестувати і споживати більше, ніж виробляє її економіка. Притік
фінансових ресурсів, який створює боргові зобов’язання перед нерезидентами,
призводить до зростання зовнішнього боргу країни.
Управління державним боргом – це сукупність заходів держави з виплати
відсоткових доходів кредиторам і погашення позик, зміни умов уже випущених
позик, визначення умов і випуску нових позик. Проблема управління
державним боргом полягає в забезпеченні платоспроможності держави,
реальних джерел погашення державного боргу.
Загальноприйнятим методом скорочення зовнішнього боргу є борговий
своп, який може набувати форму його викупу, капіталізації та конверсії
«борг-борг». Обумовлений різними чинниками: дефіцитністю державного
бюджету та платіжного балансу, високою залежністю від імпорту
енергоресурсів, неефективним використанням залучених кредитів та
несприятливим інвестиційним кліматом, державний борг України з 1992 року
поступово зростав. Його управління здійснюється Міністерством фінансів
України в порядку, погодженому з Національним банком України. Державний
та гарантований державою борг України станом на кінець 2020 року становив
2,56 трильйона гривень або 90,3 мільярда доларів. Голова Рахункової палати
Валерій Пацкан заявив, що кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на
обслуговування боргу. Також кожен українець сплатив 3000 грн за рік на його
обслуговування [1].
Також важливим показником є відношення державного боргу до ВВП.
Найсприятливішим воно є до 30%. 30-60% вважається нормальним показником.
60-90% означає, що країна знаходиться в зоні ризику. Відношення більше 90% є
критичним. Як зазначає газета “Економічна Правда”, наприкінці 2019 він
становив для України 44,3%, а на кінець 2020 – 56,8% [2]. Однак розвинені
країни собі дозволяють значно перевищувати ці показники і забезпечувати
досить стабільне економічне зростання за рахунок інших країн.
Отже, на нашу думку, наведені вище показники безпечного управління
боргом мають більше теоретичний характер і на практиці вони досить часто
порушуються потужними країнами світу, представники яких через різні
міжнародні фінансово-економічні організації (МВФ, Світовий банк та інші)
рекомендують іншим країнам їх дотримуватися.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В
УКРАЇНІ
Найавторитетнішим джерелом української нормативно-правової бази, в
якому згадується термін соціальний заклад, можна вважати Конституцію
України. Стаття 46 гарантує: «Громадяни мають право на соціальний захист,
що включає право на забезпечення їх у разі ... втрати працездатності. Це право
гарантується ... створенням мережі державних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непрацездатними» [1]. Таким чином, створення й
організація роботи різноманітних соціальних закладів покладається на державу,
яка покликана забезпечити соціальні правові гарантії для українських громадян.
В нашій країні останнім часом досить впевнено та активно розвивається
система закладів, які займаються соціальною, психологічною, корекційнопедагогічною та реабілітаційною роботою. Сьогодні соціальні заклади
здебільшого створюються на ентузіазмі громадян , тому часто трапляється, що
фахівці, які задіяні в цій роботі не мають фахових знань, умінь та навичок.
Але, як свідчить практика, здебільшого такі послуги є більш ефективними
та популярними завдяки дружньому ставленню до споживачів, більш домашній
атмосфері, яка панує в таких закладах, можливості для реалізувати свій
потенціал, особистісний підхід до кожного клієнта. Державні соціальні
заклади, нажаль, не забезпечують попит громадян на соціальні послуги .
Як вважають фахівці, основною проблемою в управління соціальними
закладами є застарілі системи управління відповідними закладами [2, с. 65].
Основна проблема, з якою стикаються при управлінні державними
соціальними закладами - це високі витрати на їхню діяльність, а також їх
обґрунтування. Так як велика їх кількість знаходиться на бюджетному
фінансуванні, питання про виділення коштів і витрачання їх за цільовим
призначенням стає найбільш гостро, особливо в умовах нестачі останніх [3, с.
23].
Досить часто, вітчизняні фахівці з управління соціальними закладами, у
своїх наукових працях спираються на положення західної теорії менеджменту і
недостатньо враховують специфіку соціальної роботи (Г.А. Дмитренко, М.Ф.
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Головатий, М.П. Лукашевич та ін.). Інша група науковців використовує
зарубіжний досвід управління закладами соціальної сфери і розглядає
управління як невід’ємну частину соціальної роботи (І. Д. Звєрєва, Г. М.
Лактіонова, К. С. Шендеровський та ін.). Ми погоджуємося з думкою В. П.
Андрущенко, В. П. Беха, І. І. Миговича, М. І. Михальченко, Є. М. Хрикова, що
теорія управління закладами соціальної сфери синтезує загальноуправлінські
закономірності та положення зі специфікою управління соціальною роботою.
Аналіз наукових праць з визначеної проблеми дає змогу зробити висновок, що
процес формування загальної теорії управління соціальними закладами в
Україні ще тільки розпочато, особливості управління кожним типом соціальних
закладів недостатньо висвітлено у науці.
Зазначимо, що в Україні недостатня управлінська підготовка керівників
соціальних закладів у ВНЗ; відсутнє забезпечення ефективної роботи
управлінських ланок соціального закладу; не гнучка керуюча підсистема, що не
відповідає керованій підсистемі [4, с. 47].
Особливості
управління
соціальними
закладами
визначаються
наступними рисами [2,3,4].:
1. Різні розміри соціальних закладів за кількістю клієнтів соціальної
послуги та соціальних працівників. Саме ця риса активно впливає на специфіку
формування управлінської підсистеми соціального закладу.
2. Керівники соціальних закладів досить часто стають управлінськими
працівниками за посадою, а не за освітою.
3. Використання лінійної або лінійно-функціональної (дворівневої)
організаційної системи.
4. Недосконала сучасна система визначення структури управлінської
підсистеми щодо кількості управлінських працівників в соціальних закладах.
5. Високий ступінь регламентованості діяльності соціального закладу
нормативними документами, що призводить до пригнічення ініціативи
працівника та знижує його мотивацію.
6. Керівники соціальних закладів повинні мати необхідні специфічні
знання та вміння щодо сфери діяльності соціального закладу (медичні,
психологічні, соціокультурні).
7. Специфічні механізми контролю якості роботи соціального закладу.
8. Значну частину
управління соціальним закладом становить
внутрішній контроль, який традиційно трактується як контроль діяльності
працівника.
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖЕРА ФІРМИ (ПІДПРИЄМСТВА,
ОРГАНІЗАЦІЇ) У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що дехто вважає, що
сутність завдання, функцій, обсяг відповідальності і рівень компетенцій
управлінця (державний службовець) системи державного управління (ДУ) і
менеджерів фірм (підприємств і організацій) є одним і тим же. Автор цієї праці,
який має досвід управлінця більше п’ятидесяти років, вважає що це не зовсім
так. Для обґрунтування сумнівів автора праці розглянемо сутність деяких
визначень, функцій і компетенцій менеджера фірми (підприємства, організації)
і управлінця (державного службовця) системи ДУ.
У праці [1] зазначено, державний службовець – особа, яка займає посади
в державних органах та в їх апараті щодо практичного виконання завдань і
функцій держави. Державними службовцями вважаються керівники та
заступники керівників державних органів і їх апарату, інші особи, на яких
законами або іншими нормативними актами покладено здійснення
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. До
державних службовців відносяться: Президент України; Голова Верховної Ради
України та його заступники; народні депутати України; прем’єр-Міністр
України; члени Кабінету Міністрів України; Голова та члени Конституційного
суду України; Голова та судді Верховного суду України; Голова та судді
Вищого спеціалізованого суду України; Генеральний прокурор України та його
заступники; керівники і спеціалісти управлінь, відділів і служб центральних
органів виконавчої влади; представники Президента України в областях і
районах, посадові особи їх апарату. Там же зазначено що, менеджер –
управлінець, діяльність якого пов’язана з розробкою та реалізацією програми
функціонування організації (наприклад, будівництва та архітектури),
досягненням поставлених завдань перед нею.
Крім того, деякі автори дають таке визначення практичної діяльності
менеджерів: 1) менеджмент – це особливий вид діяльності, що перетворює
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неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу
(Пітер Ф. Друкер); 2) менеджмент – це здатність бачити компанію не такою,
якою вона є, а такою, якою вона може стати. (Джон Тітс); 3) менеджмент це:
а) вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви
поведінки інших людей; б) діяльність, яка відповідно до цілей та завдань
бізнесу розробляє плани, визначає не лише, що і коли робити, але й як і хто
буде виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх стадіях
управління та здійснює контроль (М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі).
Управлінець системи ДУ (державний службовець) повинен мати
компетенції з таких питань як: 1) державне управління, його сутність та зміст;
2) роль органів в системі державного управління; 3) особливості державного і
військового управління в сучасній Україні; 4) сутність і напрями трансформації
органів системи державного управління і органів системи військового
управління в Україні; 5) сутність наукових методик, методів, моделей і
концепцій у сфері ДУ; 6) порядок організації взаємодії органів державної влади
з іншими державними і недержавними суб’єктами (наприклад, з органами сил
охорони правопорядку [2], тощо. Інтегрально слід зазначити, управлінець
системи ДУ (державний службовець) – це самостійна державницька особа.
Управлінець ДУ – це особа, яка навчається «премудрості» у зазначеній сфері
все життя. Він повинен працювати над собою 10…12 годин на добу і
поєднувати інші види праці у процесі навчання неприпустимо.
Менеджер фірми (підприємства, організації) повинен мати компетенції з
таких питань як: 1) здатність і можливість надавати рекомендації керівнику
фірми (організації, підприємства) щодо ефективних методів управління в
певних умовах, що склалися; 2) мати знання з таких питань як людські,
фінансові, сировинні та інформаційні ресурси; 3) сутність застосування
устаткування фірми (організації, підприємства). Інтегрально слід зазначити, що
менеджер фірми (організації, підприємства) – це не самостійна особа, нею
керує директор (начальник) фірми (організації, підприємства). Практика
показує, що менеджер фірми (організації, підприємства) не організує
взаємодію з управлінцями системи військового управління (органами силових
відомств держави) і йому мало що відомо про «надсистему в системі
взаємодії».
Висновки:
1. Державний службовець системи державного управління – особа, яку
слід розглядати ширше ніж менеджер фірми (підприємства, організації) з точки
зору функцій, завдань, компетенцій тощо, що може визначати їх роль у сфері
розвитком суспільства.
2. Навчати державних службовців і менеджерів повинні особи, які мають
певний особистий практичний досвід.
3. Напрямами подальшого дослідження можуть бути порівняльне
оцінювання методів ДУ і методів управління окремих організацій (фірм,
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підприємств), а також трансформація системи відбору, підготовки і розподілу
по завершенню навчання фахівців з ДУ у вищих навчальних закладах держави.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
КРАЇН
Проблема забруднення навколишнього середовища у світі стоїть дуже
гостро. Всі країни світу намагаються покращити екологію щоденно. Так,
наприклад, 25 вересня 2015 року на Генеральній Асамблеї ООН була схвалена
Порядок денний в галузі міжнародного розвитку на період після 2015 року.
Серед інших важливу роль відіграють мети по боротьбі зі зміною клімату,
збереження океанів, захисту і відновлення екосистем суші. Сукупність
напрямків розвитку світової спільноти, позначених лідерами держав і урядів,
називають Цілями сталого розвитку до 2030 року .
Оптимальне використання обмежених ресурсів, а також впровадження
екологічних технологій є одним із завдань, на розв'язання якого зосереджені
сили економічно розвинених країн. У зв'язку з необхідністю усунення великої
кількості проблем, державам потрібні не тільки ефективні методи регулювання,
а й інструменти, що дозволяють знизити економічні витрати на їх рішення. На
сьогоднішній
день
виділяють
кілька
підходів
до
регулювання
природоохоронної діяльності, серед яких важливе місце займає ринковий
підхід. Його суть полягає в використанні фінансових інструментів
стимулювання і стримування підприємницької активності, створення певних
економічних стимулів, що сприяють прийняттю приватними компаніями таких
рішень, які б завдавали мінімальний шкоди екології.
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Статистична служба Європейського союзу дає наступне визначення:
екологічний податок – це податок, податковою базою якого є фізична
характеристика об'єкта, вплив якого на навколишнє середовище визнається
негативним, або пов'язаного з ним іншого об'єкта.
Звичайно, це не єдине існуюче визначення. Поряд з вищезазначеним має
місце бути і таке визначення: екологічний податок - це зобов'язання, покладене
державою на тих, хто використовує навколишнє середовище, за таке
використання.
У країнах ЄС розглядають питання щодо запровадження спеціальних
екологічних сертифікатів, у яких буде передбачено вид енергії, що
використаний для продукування того чи іншого товару (послуги). У випадку
застосування переважно викопних джерел енергії для виробництва певного
товару для нього будуть уведені обмеження для експорту в держави ЄС. Тим
самим фінансово стимулюватиметься виробництво енергії з відновних джерел.
Так, у країнах Європи основною функцією екологічного оподаткування є
регулювання діяльності економічних агентів, щоб їхня діяльність спричиняла
менше навантаження на навколишнє природне середовище.
Головною особливістю екологічної політики країн ЄС є те, що вона
спрямована на попередження виникнення забруднення навколишнього
середовища за допомогою проведення екологічної оцінки, таких видів:
екологічна оцінка впливу на навколишнє середовище й екологічна оцінка
стратегічних планів і програм розвитку. Оцінка впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) являє собою процедуру оцінки ймовірних наслідків
промислової діяльності для навколишнього середовища й здоров’я людей на
етапі планування (проектування) такої діяльності. Оцінка впливу на
навколишнє середовище є обов’язковою процедурою та одним із ключових
елементів запобігання забрудненню навколишнього середовища в усіх
розвинених країнах світу, міжнародних фінансових установах. Значні фінансові
результати від реформи екологічного оподаткування вже отримала Німеччина.
За рахунок збільшення надходжень від енергетичних податків (із 34,1 млрд
євро в 1998 р. до близько 52,7 млрд євро у 2003 р.) вдалося спрямувати 88 % від
отриманої суми на зменшення внесків громадян у межах системи державного
пенсійного страхування, а 3 % використано на фінансування урядової
федеральної програми щодо розширення інвестицій у поновлювальні джерела
енергії та підвищення енергоефективності будівель.
Екологічне право Німеччини виходить з двох основних принципів, а
саме: «забруднювач платить» і принцип передбачливості. Економічно
правильно встановлені збори спонукають платника податків на таку поведінку,
яка запобігає можливості виникнення екологічних проблем. В цілому, систему
екологічних платежів Німеччини можна назвати стабільною, однак
відбувається перманентна незначна модернізація існуючих правил, наприклад,
зміна ставки існуючих податків[1].
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У 1999 році в Німеччині була проведена успішна податкова реформа,
метою якої було підвищення цін на енергоносії, що сприяло регулюванню
виробничих процесів і попиту на технологічні інновації і, отже, на підвищення
енергоефективності товарів. Водночас це призвело до створення додаткових
робочих місць, оскільки вартість робочої сили була зменшена.
У зв'язку з тим, що податкова система Німеччини досить обширна, для
зручності введена класифікація. Найбільш зручною є класифікація за
функціональною ознакою, вона поділяє екологічні податки на 4 групи:
1. Платежі за природокористування (ними обкладаються ті, хто
використовує природні ресурси в своїх цілях, при цьому завдаючи шкоди
навколишньому середовищі).
2. Екологічні платежі, що фінансують дохідну частину бюджету.
3. Вирівнюючі екологічні платежі (стягуються з осіб, які заподіяли шкоду
екології, при цьому скасовуються компенсаційні заходи).
4. Керуючі екологічні платежі (мета таких платежів – скорочення
згубного впливу на навколишнє середовище)[2].
Прикладом керуючого екологічного платежу можна вважати чинний в
Німеччині податок на мінеральні масла. Цей податок має як правову, так і
економічну ціль з одного боку, а з іншого - платникам надано вибір: або
платити, але при цьому надавати згубний вплив на екологічну ситуацію
певного регіону, або не платити, але і значить не їздити, тим самим обмежуючи
свої комфортні умови. Витрати на адміністрування податків надзвичайно
важливі, тому екологічні податки є досить ефективними. Зокрема, надзвичайно
низькі витрати на їх адміністрування в Німеччині: на екологічні податки
витрачається лише 0,1 % їхніх доходів (для порівняння: 2,2 % доходів від
податку на доходи фізичних осіб і 5 % доходів від корпоративного
прибуткового податку витрачаються на їх адміністрування).
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Актуальність дослідження даної теми значно зростає в умовах розвитку
ринкової економіки в Україні. Важливим є розуміння, як здійснюються
перетворення одних господарських форм в інші, в якому напрямку
відбуваються ці зміни, та які наслідки ми отримаємо наприкінці цього шляху.
Вільна ринкова економіка – це економічна система, заснована на
принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора
економічних відносин відіграє ринок.
Головною її перевагою є те що вона може функціонувати автоматично,
тобто за своєю суттю, вона немає потреби у постійному контролі та
регулюванні з боку держави та органів влади. Такий тип економіки досить
швидко реагує на зміну попиту та пропозиції.
Коли ринки мають високий рівень конкуренції, ніхто з його учасників не
має великої влади та сили над іншими. Така конкуренція між фірмами знижує
ціни та діє як стимул для фірм, щоб вони розвивалися та ставали більш
ефективними. У такому типі економіки все взаємопов’язано між собою, тобто,
чим більше фірм конкурує, тим більше і швидше вони реагуватимуть на
побажання споживачів, чим ефективніше фірми поєднають свої фактори
виробництва, тим більше прибутку вони отримають, чим ефективніше
працюватимуть працівники, тим безпечніше буде їх робота і вища заробітна
плата, чим ретельніше споживачі вирішують, що купувати, тим більше
співвідношення ціни та якості вони отримають. Таким чином, конкурентні
ринки допомагають мінімізувати центральну економічну проблему дефіциту
шляхом заохочення та ефективного використання національних ресурсів
відповідно до побажань споживачів [1].
Однак на практиці ринки все ж не досягають максимальної ефективності
розподілу дефіцитних ресурсів, і уряди вважають за необхідне втрутитися, щоб
вирішити це питання та інші проблеми вільного ринку.
Основними проблемами вільного ринку є:
 конкуренція між фірмами часто є обмеженою, тобто лише кілька
гігантських фірм (монополістів) можуть домінувати в промисловості. У цих
випадках вони можуть встановлювати високі ціни та отримувати великі
прибутки. Таким чином, вони не намагаються відповісти на побажання
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споживачів, а лише можуть спробувати переконати їх за допомогою реклами,
що продукція та послуги які надає підприємство або фірма є гідними їх уваги;
 відсутність конкуренції та отримання високого прибутку може
усунути стимул для фірм у потребі бути ефективними та розвиватися надалі.
Оскільки споживачі вже на даному етапі користуються товарами та послугами
на максимум, таким чином приносячи високі прибутки, так навіщо компанії ще
щось робити і намагатися запропонувати більше;
 влада та майно можуть бути розподілені нерівномірно. Ті, хто має
владу та/або майно (наприклад, великий бізнес, профспілки, орендодавці)
отримують ресурси за рахунок тих, хто не має такої влади та власності;
 практика деяких фірм може бути соціально небажаною та мати
несприятливі екологічні наслідки;
 економіка вільного ринку може призвести до макроекономічної
нестабільності. Можуть бути періоди рецесії з високим рівнем безробіття та
падіння обсягів виробництва та інші періоди коли ціни будуть зростати.
Таким чином, вільна ринкова економіка є такою системою
самоорганізації суспільного життя, в якій через реалізацію політики
конкурентного порядку відбувається гармонійне узгодження індивідуальних та
суспільних інтересів. Україні, в сучасних умовах, як і іншим
постсоціалістичним країнам, що переходять до ринкової економіки, в першу
чергу необхідне ринкове регулювання, у тому числі щодо ціноутворення та
посиленого контролю над монополізацією ринку. Лише за таких умов ринкова
економіка буде функціонувати у повній мірі.
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Нинішній етап розвитку України характеризується потребою в якісних
перетвореннях практично у всіх сферах суспільного життя. Важливим
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рушійним засобом позитивних змін в суспільстві є модернізація публічного
управління.
У науковій літературі [1, с. 6] поняття модернізації розглядається як
комплексний процес, що передбачає кардинальні соціальні зміни в усіх
суспільних інститутах, відносинах, системах і структурах суспільства.
Модернізація – це найважливіша зміна людської цивілізації з часів
промислової революції ХVІІІ ст., яка включає зміни в діяльності, поведінці,
процесах, змісті, структурі, системі й самій ідеї людської цивілізації. Таким
чином, модернізація – це історичний і комплексний процес розвитку, змін та
тісної міжнародної взаємодії сучасних цивілізацій, які підтримують пріоритети
інноваційного розвитку та міжнародної конкуренції [2, с. 8-9]. Важливо
підкреслити, що модернізацію як явище слід розуміти значно ширше, ніж
інноваційну модель розвитку. Інновації передбачають технологічний стрибок і
прискорення темпів розвитку, а модернізація – розбудову соціальноекономічних, інституційних, науково-технічних, культурних основ для сталого
розвитку. Модернізація виконує місію осучаснення, перезавантаження,
прогресивних зрушень, якісних змін. У загальному трактуванні під
модернізацією розуміють перехід від традиційного суспільства до сучасного,
що передбачає орієнтацію на інновації, демократизацію всіх сфер життя,
спроможність суб’єктами управління осягнути значні обсяги інформації та
можливість інноваційно й креативно усвідомити і використати цю інформацію
під час управління, досягнення високих соціальних стандартів для особистості,
яка є головною цінністю в суспільстві.
В останні десятиріччя багато європейських країн здійснили масштабні
структурні реформи, спрямовані на модернізацію публічного управління. Поява
нових підходів до організації системи публічного управління сприяла відмові
від традиційної бюрократично-управлінської моделі врядування, актуалізації
процесів самоорганізації та самоврядування соціальних систем, підвищенню
соціальної ефективності публічного управління. Сучасні концепції нового
публічного управління (New Public management), нео-веберівської держави
(НВД), «належного врядування» (good governance), відкритого урядування
концентрують
увагу
на
результативності
публічного
управління,
збалансованому розподілі влади, відповідальності й підзвітності, розвитку і
розширенні участі громадськості в публічному управлінні; трансформації
взаємовідносин уряду з метою оптимізації надання послуг, розширення участі
громадськості у процесах прийняття соціально значущих рішень. Отже,
модернізація охоплює всі сфери публічного управління та позначається на
культурі, економіці, політиці, соціальній сфері. При цьому змінюється ціннісна
орієнтація соціальних груп; посилюються значимість знань, наукових
досліджень, володіння якомога ширшою інформацією. На необхідності
забезпечення моральної, гуманістичної, соціальної суті модернізації наголошує
академік В. Геєць [3, с. 121], що означає передусім збільшення соціальних
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інвестицій у людський капітал як провідний чинник конкурентоспроможності
будь-якої країни.
У контексті зазначеного можна виокремити такі основні завдання
модернізації публічного управління: розвиток публічного управління в
контексті моделі нео-веберівської держави з урахуванням концепцій нового
публічного управління, належного врядування та відкритого урядування;
формування системи публічної служби з особливим статусом, що побудована
навколо ідеї служіння державним інтересам, невід’ємної від ідеї виконання
сервісних
функцій,
розгорнутих
назустріч
інтересам
громадян;
професіоналізація публічної служби; удосконалення законодавства про
публічну службу в Україні та приведення його у відповідність до стандартів
ЄС; збалансування відносин між гілками влади; утворення та функціонування
квазіавтономних неурядових організацій (кванго), які виступатимуть гібридним
інститутом, що поєднує ознаки органів публічного управління, приватного
сектору та громадянського суспільства; запозичення управлінського
інструментарію з приватного сектору та реалізація змагальності у сфері
публічного управління.
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що поняття модернізації
публічного управління є багатогранним. Модернізація повинна розглядатися як
складова в структурі комплексної реформи публічного управління і можлива
лише за умов її поєднання з пакетом інших важливих інституційно-правових
перетворень (адміністративно-територіальною, конституційною, бюджетною,
податковою реформами), тому вимагає детального висвітлення в наукових
дослідженнях. Наукове осмислення проблем розвитку публічного управління та
адміністрування дозволить уточнити концептуальні аспекти її модернізації.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
Капіталізація – це фундаментальний процес, економічний сенс якого
полягає в підвищенні вартості капіталу, що належить суб'єктам усіх рівнів
господарювання, унаслідок зростання їхнього інвестиційого потенціалу й
ефективності. У зв'язку з цим капіталізація багато в чому визначає темпи
економічного зростання й глобальну конкурентоспроможність національної
економіки, добробут і якість життя суспільства. Значення капіталізації зростає в
умовах глобальних змін у виробничій та інституціональній структурі,
фінансовій сфері світової економіки, роблячи істотний вплив на розвиток
національних економік.
Відомо, що капіталізація охоплює як сферу виробництва, так і сферу
ринкового обігу. У виробничому аспекті, збільшення капіталізації підприємства
включає два напрями – централізацію й концентрацію капіталу. Капіталізація
припускає постійний моніторинг курсового значення акцій підприємства.
У зростанні капіталізації сьогодні, зазвичай, зацікавлені три групи
національних виробників:
 компанії, що потребують великих інвестицій на розвиток (найбільший
вплив на процеси капіталізації промислового виробництва робить саме гострий
дефіцит інвестиційних ресурсів у більшості підприємств оброблювальної
промисловості);
 компанії, що мають намір продати свій бізнес, особливо – зарубіжним
покупцям;
 компанії, що мають намір трансформуватися в транснаціональні
корпорації шляхом злиття із зарубіжними партнерами.
Аналіз сучасної концепції управління капіталізацією відкриває
можливості рішення цілої низки практичних проблем. По-перше, це має
значення для формування ринкових джерел зростання інвестиційного
потенціалу національної економіки, розширення фінансової основи її
економічної модернізації з урахуванням необхідності оновлення основних
фондів за рахунок національного капіталу. По-друге, концептуальне
обґрунтування капіталізації визначається значущістю розвитку фінансової
системи в умовах розширення економічної глобалізації і загострення
міжнародної конкуренції. Ефективність функціонування національної
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фінансової системи залежить від рівеня капіталізації національних багатств.
Недокапіталізованість національного багатства є також причиною звуження
вартісного об'єму внутрішнього ринку, його невідповідності масштабам
вільних фінансових ресурсів, що належать компаніям експортно-сировинного
сектора. Нарешті, концепція капіталізації виступає основою вирішення таких
важливих практичних питань, як подолання істотної недооціненості
національних компаній, реальної оцінки їх вартості, входження у світову
економіку відповідно до міжнародних критеріїв ефективності.
Отже, проблема управління капіталізацією як одного з основних
чинників, що впливають на якісні показники виробництва і його динаміку,
обумовлена кількома причинами:
1. Капіталізація створює передумови збільшення ресурсного потенціалу
компаній за рахунок додаткового залучення інвестицій, а також позичкових
коштів. Це дозволяє промисловим корпораціям розширювати виробництво і
забезпечувати його технічне перетворення.
2. Зростання капіталізації сприяє зовнішній інтеграції національних
компаній із зарубіжним капіталом, їх перетворенню в транснаціональні
корпорації.
3. Капіталізація – один із чинників підвищення ефективності
виробництва і його господарської стійкості. Ефективність і господарська
стійкість зростають під час капіталізації виробництва у зв'язку з можливостями
маневру, що розширюються, матеріальними, фінансовими і трудовими
ресурсами; їхнім більш раціональним використанням; більшою незалежністю
від зовнішніх чинників.
4. Зростання капіталізації відбувається, як правило, шляхом
централізації виробництва і капіталу. Виникають великі і складні для
управління організаційні системи. Змінюються у зв'язку з цим організаційні
форми і принципи діяльності управлінського персоналу .
5. Ринок, що розвивається, в Україні ще не має досить розвиненої
інституціональної основи. Відстає законодавство, не склалися традиції
цивілізованої взаємодії економічних структур. Серйозного вдосконалення
потребують усі складові елементи ринкової інфраструктури.
6. Управління процесами зростання капіталізації повинно ґрунтуватися
на міцному науковому фундаменті. Проте зараз ще не склалися вітчизняні
наукові школи, які вирішують ці проблеми. Йде лише початковий процес їх
формування. А наявний науковий потенціал розвинених західних країн в галузі
управління капіталізацією виробництва не повною мірою може бути
застосований до сьогоднішніх національних реалій.
Таким чином, капіталізація – це основний метод концентрації
виробництва в національній промисловості сучасної Украйни, оскільки
внутрішнє накопичення у межах підприємств украй ускладнене у зв'язку з
недостатнім на сьогодні обсягом інвестицій; поняття ринкової капіталізації
залежить від оцінювання економічної ефективності організації; ефективність
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використання наявних ресурсів є одним із внутрішніх чинників, що впливають
на показники сучасної української ринкової капіталізації.
Рожда О.О.,
здобувач вищої освіти
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Лозовий А.В.
канд. екон. наук, доц., доцент кафедри менеджменту та публічного
адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
УМОВИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ ЯК
ПЕРЕДУМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВЛАДИ
Проблема формування середнього класу в Україні набуває актуальності
у зв’язку з тим, що він є однією з ознак розвиненого демократичного
суспільства. Перебуваючи в стані розбудови демократичних інститутів та
формуванні нових, більш якісних ознак сучасного демократичного
суспільства, нам необхідно звернути увагу саме на створення державою гідних
умов для розвитку і процвітання основи громадянського суспільства –
середнього класу.
Сьогодні ми можемо говорити про те, що Україна переживає лише
початкову стадію формування середнього класу, оскільки він не відповідає
основним вимогам та критеріям. Так, можна виділити декілька груп критеріїв
дослідження середнього класу:
1) матеріальний (володіння майном, здатність накопичувати кошти,
забезпеченість товарами довгострокового користування);
2) професійний (соціальний статус, якість освіти, престиж робочого
місця, складність виконуваних робіт, професійна мобільність);
3) психологічний (активна громадянська позиція, бажання та можливість
впливати на прийняття політичних рішень, знання своїх прав та готовність
відстоювати їх ).
У більшості країн із розвиненою економікою середній клас охоплює
понад 60% населення, що створює основу соціальної стабільності в суспільстві.
А це, своєю чергою, формує моральні стандарти суспільства, бо завдяки
численності середній клас домінує в судовій системі, релігійних і політичних
об'єднаннях [1, с.33] .
Формування середнього класу в Україні за такими критеріями можливе,
але не в скорому часі. Україна як країна перехідного типу характеризується
такими особливостями середнього класу:
1) середній клас в Україні визначається лише економічним критерієм, а
не професіоналізмом, освіченістю, моральністю та власними досягненнями;
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2) середній клас в Україні формується не на розвитку виробництва та
малого бізнесу, а переважно від обслуговування класу багатих;
3) низький загальний рівень добробуту населення [2, с.17].
Політика сприяння створенню середнього класу в Україні має спиратися
на підтримку працюючого населення, забезпечення випереджального зростання
зарплатні, захист інтелектуальної власності та зміцнення на цих засадах
становища висококваліфікованої робочої сили, а також на підтримку
підприємництва. Становлення середнього класу в українському суспільстві має
відбуватися не шляхом створення принципово нового соціального угруповання,
а за допомогою поступової трансформації відповідних соціальних груп і
способу їх життя [3, с. 35] .
Подальший розвиток середнього класу має бути, на нашу думку,
забезпечений наступними умовами:
1) проведення економічних реформ щодо покращення добробуту
населення, освіти, умов праці, соціального забезпечення громадян тощо;
2) повернення у коло середнього класу численної інтелігенції, що і
становить основу останнього в західних країнах;
3) доступ до високих технологій, оскільки знання і компетентності стають
важливим фактором не лише технологічного прогресу, але й соціального
самовизначення;
4) створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу [4, с. 11]
Отже, наявність середнього класу є гарантом стабільності будь-якого
демократичного суспільства. Тому сьогодні завдання України полягає в
створенні умов для розвитку середнього класу та зміцненні його, в першу
чергу, якісних, а не кількісних характеристик [5, с. 27].
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МЕТОДИ І ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
Світові економічні кризи показують що ринкова економіка не здатна
розвиватися в режимі саморегулювання. Існує необходімость вишукування
методів державного впливу на економіку, які дозволяють забезпечити
рівноважний її розвиток без глибоких криз і потрясінь.
Державне регулювання економіки – це система заходів законодавчого,
виконавчого і контрольного характеру по стабілізації та пристосуванню
економіки до умов, що змінюються. Свої регулюючі функції держава виконує,
застосовуючи різноманітні методи і форми впливу на економіку. Виділяють
економічні і адміністративні методи державного регулювання та два основних
види регулювання – економічний лібералізм і економічний дирижизм.
Реформи, що здійснюються сьогодні в країнах, покликані змінити
характер участі держави в господарській діяльності, зменшити частку
державної власності, створити економічні умови для забезпечення високої
ділової активності. Але будь-яка масштабна акція вимагає скрупульозної
підготовки та виваженості.
Таким чином, державне регулювання можна визначити як вплив держави
на відтворювальні процеси в економіці відповідними засобами з метою
зорієнтувати суб'єктів господарювання і окремих громадян на досягнення цілей
і пріоритетів державної політики суспільного розвитку.
Державне регулювання – це майже всі функції держави, пов'язані з
економічною та економіко-соціальною діяльністю і покликані забезпечити
умови функціонування ринкової економічної системи. Без регулюючого впливу
держави не можна здійснити структурні перетворення, модернізацію
матеріально-технічної бази певних галузей. Таким чином, в сучасній системі
ринкових відносин повинні бути органічно поєднаними вільна конкуренція і
способи її державного регулювання (рис. 1.3). Ігнорування будь-якої з цих
складових призводить до негативних наслідків: монополізму, інфляції, спаду
ділової активності суб'єктів економічної діяльності.
Дуже важливо, щоб дії держави були спрямовані на усунення лише
негативних явищ позначених відносин. Ні в якому разі вона не повинна
порушувати внутрішньо-ринкові зв'язку або протидіяти їм. В умовах ринкової
економіки не можна директивно розподіляти виробничі ресурси і споживчі
товари адміністративного контролю над цінами, тотального директивного
планування, що характерно для авторитарно-бюрократичної системи. Ринкове
середовище в таких умовах руйнується, що призводить до державного
монополізму і директивної економіки. Методи державного регулювання
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ринкової економіки можна об'єднати в дві групи: адміністративні (прямі) та
економічні (непрямі).
Економічні засоби державного регулювання підрозділяються на засоби
грошово-кредитної і бюджетної політики. До основних засобів грошовокредитної політики відносять: регулювання облікової ставки; встановлення і
зміна розмірів мінімальних резервів, які фінансово-кредитні інститути країни
зобов'язані зберігати в Центральному Банку; операції державних установ на
ринку цінних паперів.
За допомогою цих інструментів держава прагне змінити співвідношення
попиту і пропозиції на фінансовому ринку в бажаному напрямку. Застосування
цих методів залежить від соціальних, економічних, історичних, політичних
умов, стану розвитку та структури економіки країни. Тому механізм
державного регулювання економіки в кожній країні має свої особливості.
Держава як гарант економічних свобод здійснює адміністративний вплив
на ринок на всіх рівнях управління. Організуючий вплив на ринок держава
здійснює передусім шляхом розробки законів і контролю над їх дотриманням
усіма господарюючими суб'єктами. До основних методів належать:
впровадження антимонопольного законодавства, контроль цін і якості
продукції завдяки системі державного ліцензування виробництва товарів;
обмеження вивезення деяких товарів в інші країни. Держава є гарантом
грошової одиниці, тому контролює обіг грошей. Уряд щорічно визначає
мінімальний розмір заробітної плати, що сприяє регулюванню ринку праці.
Для захисту внутрішнього продовольчого ринку держава вводить обмеження на
ввезення певних товарів, наприклад значно підвищує ставки мит або вводить
дієві засоби захисту - компенсаційні збори, розмір яких визначений як різниця
між внутрішньою ціною імпортованого продукту і ціною на ринку, з якої він
поступає. Ці збори встановлені для досить широкого асортименту товарів, перш
за все таких, які в достатній кількості виробляються в країні.
Виконання державою регулюючих функцій в умовах ринкової економіки
забезпечує досягнення балансу економіки на макрорівні, проведення
ефективної грошово-кредитної політики, соціальний захист малозабезпечених
верств населення. Без регулюючого впливу держави не можна здійснити
структурні перетворення, модернізацію матеріально-технічної бази деяких
галузей.
Будь-яка ринкова економіка не може існувати і функціонувати без
державного регулювання. Неконтрольовані ринкові процеси є руйнівними для
суспільства і природи. Тому ринкова економіка потребує регулювання.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ У
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ
ЕКОНОМІКОЮ
Науково доведено та підтверджено практикою, що основними причинами
гальмування розвитку суспільства є економічна, політична, соціальна та етнічна
нерівність. Так, економічна нерівність призводить до зниження мотивації праці,
зростання неформальної зайнятості, розвитку «тіньової» економіки,
загострення криміногенної та політичної ситуації в країні. Тому вивчення
сутності, закономірностей та критеріїв економічної нерівності в різних типах
економічних систем є актуальним науково-практичним завданням.
Основним показником, який характеризує ступінь економічної нерівності
в країні, є коефіцієнт Джині. Він показує ступінь нерівномірності розподілу
доходів між різними стратифікаційними групами та варіюється у межах від 0 до
1: чим більшим є значення даного коефіцієнта, тим вищою є економічна
нерівність в країні і відповідно вищою є концентрація трудових і нетрудових
доходів, отриманих за рік, окремими групами населення. Це так званий
«коефіцієнт Джині за доходом» (GІ). Втім, важливу роль у забезпеченні
економічного добробуту нації відіграє не лише величина поточного доходу у
формі заробітної плати, ренти, підприємницького прибутку, нарахованих
відсотків, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, а й розмір накопиченого
багатства (об’єктів житлової та комерційної нерухомості, рухомого та
нерухомого майна, земельних ділянок, фінансових та цифрових активів).
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Відтак, все більшого значення набуває коефіцієнт Джині за майном (GР), який
показує ступінь нерівномірності розподілу майна між різними групами
населення. Відповідно чим більше коефіцієнт Джині за доходом наближується
до 1, тим більш нерівномірним є розподіл накопиченого багатства (або
власності) всередині суспільства. Особливо актуальним дане питання є для
східноєвропейських країн з транзитивною економікою (табл. 1).
Таблиця 1.
Динаміка коефіцієнта Джині у східноєвропейських країнах
з транзитивною економікою [1]
Показник

1991 р. 1996 р. 2001 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2018 р. 2020 р.

GI у Білорусі

0,238

0,282

0,306

0,276

0,286

0,256

0,252

0,253

GI у Боснії та Герцеговині

0,28

0,34

0,3

0,32

0,33

0,32

0,3

0,33

GI у Молдові

0,241

0,369

0,422

0,347

0,329

0,332

0,337

0,34

GI в Україні

0,235

0,287

0,291

0,29

0,248

0,255

0,261

0,281

GP у Білорусі

0,12

0,39

0,38

0,44

0,367

0,378

0,386

0,4

GP у Боснії та Герцеговині

0,18

0,45

0,59

0,79

0,75

0,72

0,75

0,74

GP у Молдові

0,12

0,52

0,64

0,78

0,82

0,76

0,74

0,75

GP в Україні

0,11

0,5

0,6

0,69

0,66

0,54

0,52

0,55

З табл. 1 видно, що у східноєвропейських країнах з транзитивною
економікою ступінь нерівномірності доходів населення є помірною (0,2 < GI <
0,3), а в окремі роки навіть низькою ( GI < 0,3). Хоча в середині 1990-х рр. в
умовах стагнації та рецесії національного виробництва відбулося й падіння
реальних доходів населення, у першу чергу, серед зайнятих у реальному секторі
економіки, тому коефіцієнт Джині стрімко зріс в усіх чотирьох країнах (у
Білорусі – на 0,044, у Боснії та Герцеговині – на 0,06, у Молдові – на 0,128, в
Україні – на 0,052). На початку 2000-х рр. була ліквідована заборгованість із
заробітної плати та проведена її індексація, тому коефіцієнт Джині за доходом
не перевищував 0,4 (за винятком Молдови). На даний час Білорусь на Україна
належать до групи країн з низьким рівнем диференціації доходів (у Білорусі: GI
= 0,253, в Україні: GI = 0,281), а Боснія та Герцеговина – до групи країн з
помірною диференціацією доходів (у Молдові: GI = 0,34, у Боснії та Герцеговині:
GI = 0,33). Натомість класифікація аналізованих країн за ступенем накопиченого
багатства є іншою: спостерігається чітка тенденція до спадковості
накопиченого багатства та зосередження фізичного та фінансового капіталу так
званими “олігархічними кланами”. Як результат, за період 1991-2020 рр. даний
показник збільшився в усіх аналізованих країнах: у Білорусі – на 0,28, у Боснії
та Герцеговині – на 0,56, у Молдові – на 0,63, в Україні – на 0,44.
З метою зменшення економічної економічної нерівності у країнах з
транзитивною економікою пропонується наступне. По-перше, реформувати
репресивні податкові системи шляхом застосування прогресивної шкали
175
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

оподаткування та введення показника неоподатковуваного мінімуму: якщо дохід
індивида не перевищує розміру прожиткового мінімуму, то ставка
оподаткування має дорівнювати 0%; якщо розмір доходу не перевищує 10
прожиткових мінімумів, то ставка оподаткування має дорівнювати 12%; якщо
розмір доходу знаходиться у межах від 10 до 20 прожиткових мінімумів, то
ставка оподаткування має становити 15%; якщо розмір доходу знаходиться у
межах від 20 до 30 прожиткових мінімумів, то ставка оподаткування має
становити 20%; якщо розмір доходу перевищує 30 прожиткових мінімумів, то
ставка оподаткування має становити 25%. По-друге, впровадити трирівневі
пенсійні системи: на першому рівні – державна солідарна пенсійна система, яка
фінансуватиметься державою шляхом акумуляції та перерозподілу податкових
надходжень; на другому рівні – професійні пенсійні системи, які
забезпечуватимуться роботодавцями; на третьому рівні – пенсійні заощадження
та фінансові активи, які фінансуватимуться самими індивидами. По-третє,
підтримувати та розвивати галузі з високою доданою вартістю (фармацевтику,
синтетичну біологію, авіаційну промисловість, житлове будівництво, ІТ-сферу,
3D-друк), оскільки саме ці галузі пропонують більш високу оплату праці для
своїх працівників й у такий спосіб сприяють збільшенню їх сукупних доходів.
Реалізація означених заходів сприятиме підвищенню мотивації праці та
зменшенню неформальних доходів громадян і стане важливою складовою
національних стратегій щодо наближення до європейських норм та гарантій.
Список використаних джерел
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CONTROL IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
Control is a fundamentally new concept in the management of an enterprise
that is capable of supporting the internal balance of the enterprise's economy and its
effective development through the formation of objective information about costs
and income, which allows to make optimal management decisions. It provides
forecasting results and effective feedback, brings out the management of the
company to a qualitatively new level, integrating and directing the activities of
various services and units of the enterprise to achieve the most important goals.
The accounting organization in the controlling system depends on the
organizational structure of the enterprise. Many factors that determine the
functioning of the enterprise management system determine the diversity of
approaches to controlling. The main purpose of controlling the information and
analytical and methodological support of managers of all levels in the process of
taking managerial decisions.
The company's management complex includes a number of components:
monitoring organizational and financial structures, budgeting, business planning and
marketing. However, there is a scope without which no enterprise can work. This is
an account. Managers who are responsible for the question: what is the accounting
that this is an accountancy, mistaken. The need for accurate and timely information
has led to the emergence in the depths of accounting guns of managerial accounting,
organized specifically for managers, including in the financial sector [1]. One of the
results of this was the acquisition of a budget, an important element of which is the
operational accounting of budget plans. Drink managers are constantly growing: for
management it is necessary to constantly monitor the work of workers, pricing,
profitability, distribution of responsibilities and much more.
One of the first steps to the formation of controlling system in Ukraine may be
recognized the need to develop state financial control both in the direction of
improving audit, and by introducing financial audit and audit of efficiency (audit of
administrative activity), including micro-level. These forms of control, together with
managerial accounting, should become the main increase in the efficiency of modern
enterprises.
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At present, each company is forced to adhere to clear control rules, which are
essentially indicators of its work. Management accounting is an additional control
system organized within the company with its employees developed for a particular
industry and a particular enterprise. It provides for the formation of internal reports
for periodic planning, control and evaluation, for decision-making in non-standard
situations and in choosing a market policy of the enterprise. Management accounting
connects the accounting and analytical process with the management process. In its
framework, data on costs and results of economic activity are considered in the
context of the objects necessary for managing objects in order to adopt managerial
decisions, optimizing financial performance.
The specificity of managerial accounting as an integral part of controlling is
especially investigated in grouping and accounting for expenses related to the
release and sale of products. Control in its modern form unequivocally and
completely denies the need to plan and accounting all costs, the expediency of
calculating full cost. Expenses are grouped and taken into account by types of
products and structural units carrying costs. The level of income helps the manager
to decide what kind of activity is to develop. When orientation to profit, due to the
reduction of articles, the cost of products and services is simplified by its rationing,
accounting, and moreover improves the accounting and control of conditionally
permanent, overhead, since their amount for a specific period is shown in the report
in a separate line that the superview of them shows them Influence on the
magnitude of the profit of the enterprise [2].
Consequently, controlling plays a very important role in the enterprise
management system, being one of the most advanced and most effective enterprise
management systems, is a separate system, which is the economic nature of which
consists in the dynamic process of transforming and integrating existing accounting,
analysis, planning, control and coordination techniques in a single the system of
receipt, processing of information and adoption on its basis of managerial decisions,
or rather - in the enterprise management system, oriented to achieve all goals facing
the enterprise [3].
In modern market conditions, management requires a qualitatively new system
of information. Therefore, the formation of adequate accounting and analytical
support of acceptance of managerial decisions is necessary.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ВИОКРЕМЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Вивчення сутності та розгляд дефініцій економічної безпеки дають змогу
зробити припущення щодо наявності певної специфіки економічної безпеки
підприємства з позиції розгляду її як об’єкту управління. Є декілька причин,
які, власне, стосуються не стільки загального розуміння економічної безпеки
підприємства, скільки її саме як об’єкту управління, які уможливлюють
припущення наявності такої специфіки. Зокрема, до таких причин належить,
по-перше, потреба у з’ясуванні розуміння підприємства як об’єкта управління,
а, по-друге, як об’єкта, який, тяжіючи до досягнення визначеного рівня
економічної безпеки, потребує вибору методологічного підґрунтя та
спеціального інструментарію управління такою безпекою.
Слід зазначити, що наявність потужного потенціалу знань з менеджменту
може створити ілюзію прозорості першої причини, тобто розуміння
підприємства як об’єкта управління.
Дійсно, "підприємство як об’єкт менеджменту" є не просто поширеною, а
й обов’язковою темою багатьох навчальних посібників та підручників з
менеджменту. Проте специфікація виконуваного дослідження потребує більш
глибокого вивчення особливостей підприємства як об’єкта управління, які
можуть виникати на перетині різних галузей знань про підприємство.
Різнобічність поглядів на об’єкт управління, яким у даному разі є
підприємство, є обов’язковою передумовою виявлення безпекогенних чинників
управління таким об’єктом або, навпаки, передумовою виявлення загроз його
економічній безпеці.
Крім того, будь-яке підприємство є доволі складною соціальноекономічною системою, досягнення певного стану економічної безпеки якого
істотно залежить від можливостей узгодження тих чи інших інтересів, носіями
яких є представники як зовнішнього, так і внутрішнього середовища
підприємства[2]. Це положення, з одного боку, доповнює необхідність
з’ясуванні розуміння підприємства як об’єкта управління, а з іншого –
торкається питання вибору теоретичного підґрунтя управління економічною
безпекою підприємства, тобто зосередження на тій чи іншій економічній теорії
щодо такого управління. Тому проведенню дослідження економічної безпеки як
об’єкта управління мають передувати деякі пояснення.
Економічна безпека не є абстрактним поняттям[3Error! Reference source
not found.]. На кожному щаблі вертикалі економічної безпеки – від найвищого
до найнижчого – таке поняття має певне предметне поле: міждержавні
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відносини, державу, регіон, підприємство чи життєдіяльність людини. Кожне
предметне поле має свої особливості та специфіку щодо ідентифікації його
економічної безпеки. Безперечно, значущість дослідження особливостей
кожного такого предметного поля в рамках проведення спеціальних досліджень
щодо їх економічної безпеки не викликає сумнівів. Проте підприємство було і
залишається основною структурною ланкою економіки будь-якого типу: як
адміністративно-командного, так і ринкового. Дослідження самого
підприємства, його істотних характеристик, складових частин, внутрішніх і
зовнішніх зв'язків у контексті дослідження питань управління його
економічною безпекою стає особливо актуальним[1].
Руйнування старої системи функціонування, створення нових основ і
відкриття нових можливостей діяльності, необхідність перегляду поглядів щодо
підприємства в умовах глобалізації і безліч інших чинників потребують
вивчення теоретичного підґрунтя поняття "підприємство" в різних галузях
знань, які перетинаються з наукою про економічну безпеку. Тому, перш ніж
розглядати економічну безпеку підприємства як об’єкт управління, маємо
зосередитись на різнобічному розгляді власне її предметного поля, тобто
підприємства.
Підприємство можна розглядати і як первинну ланку економіки, і як
певну сукупність засобів виробництва, їх комплекс, і як певний колектив, який
під керівництвом менеджерів здійснює випуск товарів або надає послуги, чи як
об’єкт права тощо.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
В теперішніх реаліях жодне підприємство не застраховане від
різноманітних видів небезпек та загроз, які здатні завдати бізнесу значної
шкоди.
Існують наступні види загроз для підприємницької діяльності: навмисні
(проникнення на територію, шантаж, свідомо неправильне оформлення
документів, крадіжки та ін.); ненавмисні (природні і технічні); інформаційні
(витік конфіденційної інформації, псування технічних засобів прийому,
передачі, обробки та зберігання інформації та ін.); економічні (неповернення
кредитів, шахрайство, розкрадання фінансових засобів, підробка платіжних
документів, фальсифікація фінансової або бухгалтерської звітності); об’єктивні
(інфляція, економічні кризи, конкуренція); юридичні (незнання або ігнорування
права та юридичної складової організації і ведення бізнесу).[1, 2] Запобігти
вищеописаним загрозам можна шляхом розробки системи безпеки
підприємства.
Система безпеки підприємства – це система виявлення, попередження та
припинення посягань на законні права підприємства, його майно,
інтелектуальну власність, виробничу дисципліну, технологічне лідерство,
наукові досягнення та інформацію, яка охороняється. Основною метою
комплексної системи безпеки є забезпечення для підприємства можливості
успішно здійснювати свою діяльність в умовах нестабільності, своєчасно
розпізнавати та запобігати всім потенціальним загрозам, захищати усіма
законними способами свої інтереси, охороняти здоров’я та життя працівників
підприємства [3].
Ефективній побудові комплексної системи захисту підприємства, як
правило, заважає невисокий рівень знань з цього питання, дефіцит кадрів,
здатних ефективно розробити систему безпеки комерційного підприємства.
Комплексна безпека підприємства неможлива без забезпечення керівників
компанії інформацією про внутрішнє та зовнішнє середовище компанії,
конкурентів, партнерів, співробітників, бізнес-процеси та тенденції розвитку
ринку, що необхідно для всебічного зваженого прийняття управлінських
рішень та мінімізації підприємницьких ризиків.
При розробці ефективної системи безпеки, слід дотримуватися наступних
принципів:
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1. Комплексність – керівництво повинно оцінювати всі можливі загрози.
2. Своєчасність – все, що робиться для забезпечення безпеки, повинно
бути спрямовано на упередження можливих загроз.
3. Безперервність – захисні заходи повинні застосовуватися постійно.
4. Законність – система безпеки повинна спиратися на діюче
законодавство із застосування всіх можливих методів виявлення та припинення
правопорушень.
5. Плановість – діяльність із забезпечення безпеки повинна будуватися
на основі спеціально розроблених планів роботи всіх підрозділів компанії та її
окремих співробітників.
6. Доцільність – керівництву потрібно зіставляти розмір можливого
збитку і витрати на забезпечення безпеки.
7. Дублювання – засоби безпеки повинні бути продубльовані, оскільки
при відмові однієї системи завжди можна задіяти резервний варіант.
8. Спеціалізація – не обов’язково вирішувати питання безпеки силами
штатного персоналу, інколи, вигідніше залучати до розробки спеціалізовані
організації.
9. Удосконалення – засоби та заходи щодо захисту слід змінювати і
доповнювати, ґрунтуючись на власному досвіді, відстежувати появу нових
технічних засобів і нормативно-технічних вимог [5].
Процес побудови системи безпеки підприємства складається з декількох
етапів. Щоб створити систему безпеки в компанії, спочатку слід сформулювати
функції, які будуть покладені на систему, визначити потенційно небезпечні
об’єкти, провести аналіз ступеню їх захищеності. Далі потрібно розрахувати
сили та засоби, необхідні для забезпечення безпеки: людські, матеріальнотехнічні ресурси, оптимальні витрати на їх утримання. Наступним кроком
керівництва є створення органів забезпечення безпеки, оскільки далі з цими
органами здійснюється розробка механізмів забезпечення безпеки,
створюються структури управління всією системою. Останнім етапом є
контроль за виконанням положень системи безпеки та постійне удосконалення
форм і методів її роботи та адаптація системи під умови, що змінюються [4].
Оптимальна політика керівництва щодо створення ефективної системи
комплексної безпеки полягає в тому, щоб, виходячи з наявних ресурсів та
існуючих пріоритетів, проводити заходи, що передбачають поступове
підвищення ефективності всієї системи безпеки підприємства.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Кадрова безпека є важливим елементом сучасного менеджменту
підприємства, що має низку специфічних особливостей. Забезпечення кадрової
безпеки є досить складним процесом в управлінні підприємством, проте її
вплив на надійність персоналу та стійкий розвиток підприємства є
визначальним [2].
Система забезпечення кадрової безпеки (як і інші економічні системи)
функціонує в межах законодавчого та правового поля, що є неодмінною
умовою її ефективності.
Досліджуючи нормативно-правові умови забезпечення кадрової безпеки
діяльності суб’єктів господарювання, слід звернути увагу, що якогось
спеціального законодавства на сьогоднішній день в Україні не існує. Проте є
законодавчі акти та нормативно-правові документи, що здійснюють
опосередкований вплив на кадрову безпеку суб’єктів господарювання, а також
внутрішні положення та регламенти (табл.1).
Система нормативно-правових документів органів державної влади та
управління також складається з постанов Кабінету Міністрів України, указів
Президента України, а також наказів, інструкцій, положень міністерств та
відомств, що регулюють виконання законодавчих актів у різних сферах
діяльності.
На рівні підприємства забезпечення кадрової безпеки має бути
регламентоване внутрішніми нормативними актами. З цією метою в статути
суб’єктів господарювання доцільно включати положення щодо комерційної
таємниці, конфіденційної інформації та їх захисту, охорони приватної власності
силами підприємства, реалізації заходів з формування інформаційних ресурсів
тощо.
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Таблиця 1
Нормативно-правове забезпечення кадрової безпеки (складено на основі джерел
[1,3,4])
Рівні
Міжнародний рівень

Рівень держави

Рівень підприємства

Документи
 ISO 15408 «Загальні критерії оцінки безпеки інформаційних
технологій»;
 ISO 27001 «Система управління інформаційною безпекою»;
 ISO 31000:2009 «Менеджмент ризику»
 Конституція України;
 Господарський кодекс України;
 Кримінальний кодекс України;
 Цивільний кодекс України;
 Кодекс законів про працю;
 Закон України «Про інформацію»;
 Закон України «Про захист інформації в автоматизованих
системах»;
 Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
 статут;
 посадові інструкції;
 трудовий договір;
 зобов’язання працівників підприємства щодо нерозголошення
відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом
 положення про комерційну таємницю;
 положення про захист комерційної таємниці
 перелік посадових осіб і працівників, що мають доступ до
комерційної таємниці;
 перелік відомостей, що є комерційною таємницею
підприємства;
 внутрішній розпорядок роботи підприємства;
 положення про трудову дисципліну;
 положення про службове діловодство;
 положення про проведення службових розслідувань
 окремі положення та інструкції про порядок комплектування
персоналу підприємства та інше

Тобто важливим є юридично закріпити право на здійснення безпекових
заходів власними силами. Основною проблемою в даному контексті є те, що
діюча правова система більше спрямовує зусилля саме на захист законних прав
та інтересів. Однак важливим є не тільки пасивно захищатись, але й активно
протидіяти небезпекам та загрозам з боку недоброчесних працівників,
конкурентів тощо. Отже, можна зробити висновок, що хоча певне правове
підґрунтя захисту прав та інтересів підприємців все ж таки сформовано, на
сьогоднішній день в Україні відсутня комплексна законодавча база, яка здатна
ефективно забезпечувати безпеку підприємницької діяльності.
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УПРАВЛІННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Підприємство – складна соціо-еколого-економічна система, що
обумовлює складність і багатогранність цілей розвитку. Це вимагає їх
узгодження, пошуку компромісів, що обумовило необхідність поєднання
соціальної, економічної та екологічної складових при обґрунтуванні концепції
безпеки промислових підприємств. Практика їх господарювання потребує
відповідних інструментів щодо планування та реалізації заходів, спрямованих
на зниження негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище,
забезпечення конкурентоспроможності, реалізацію поставлених цілей. Тому
забезпечення
соціо-еколого-економічної
(інвайронментальної)
безпеки
розглядається як один з ключових процесів діяльності підприємства.
Практичну спрямованість у визначенні змістовного наповнення
управління інвайронментальною безпекою підприємства забезпечує процесний
підхід, згідно якого управління інвайронментальною безпекою підприємства –
це сукупність взаємодіючих процесів, які відбуваються у внутрішньому
середовищі підприємства і забезпечують реалізацію поставлених цілей з
урахуванням чинників зовнішнього середовища.
З урахуванням зазначеного пропонуємо такі етапи процесу управління
інвайронментальною безпекою підприємства:
 формування
інституційного
середовища
забезпечення
інвайронментальної безпеки підприємства (норми, процедури, правила, система
організаційного забезпечення, формування еколого-інвайронментальної
185
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

політики);
 моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;
 аналіз показників стану внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства;
 діагностика рівня інвайронментальної безпеки (відповідно до
розроблених норм);
 прогнозування впливу чинників на рівень інвайронментальної
безпеки;
 визначення можливостей і обмежень в діяльності підприємства щодо
забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства;
 розробка заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки;
 реалізація заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки;
 контроль за реалізацією заходів;
 оцінка ефективності управлінських рішень.
Формування
інституційного
середовища
забезпечення
інвайронментальної безпеки підприємства передбачає об’єднання різних
інструментів, різнопланових і різнорідних функцій у цілісний механізм,
орієнтований на цілі забезпечення інвайронментальної безпеки. Політика
забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства є складовою загальної
політики розвитку підприємства і визначається прийнятою на даний період
стратегією (стратегічним набором). Формуючи політику, необхідно
акцентувати увагу на екологічній складовій діяльності лісових господарств –
впровадженні безвідходних технологій, екологічно чистого виробництва,
екологічного маркетингу та менеджменту.
Формування (удосконалення) організаційного забезпечення передбачає:
 структурування робіт організаційного характеру, їх вертикальний і
горизонтальний розподіл в межах організаційної структури підприємства;
 організаційні зміни на основі процесного підходу;
 створення системи документообігу та інформаційно-аналітичного
забезпечення
процесу
управління
еколого-економічною
безпекою
підприємства;
 проведення робіт з реінжинірингу бізнес-процесів для підвищення
ефективності діяльності підприємства загалом;
 постійний розвиток персоналу для формування команди фахівців, які
здатні вирішувати проблеми забезпечення інвайронментальної безпеки.
Результати аналізу показників внутрішнього та зовнішнього середовища
та діагностики стану підприємства дозволяють визначити можливості та
загрози, їх рівень, сильні та слабкі сторони підприємства, щоб ідентифікувати
можливості підприємства щодо забезпечення інвайронментальної безпеки.
Прогнозування дозволяє отримати науково обґрунтовані варіанти
тенденцій розвитку підприємства за умови зміни зовнішнього середовища,
включаючи показники якості навколишнього природного середовища,
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природно-ресурсного потенціалу.
Розробка заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки
передбачає прийняття управлінських рішень, націлених на вирішення проблем,
залежно від їх походження та рівня впливу.
Реалізація заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки
починається з планування, яке, залежно від ситуації, може бути стратегічним,
тактичним, оперативним і відображатись у відповідних планах, проектах,
програмах, залежно від масштабу проблеми та заходів щодо її вирішення.
Діюча система контролю за реалізацією заходів покликана відстежувати
відповідність практичних дій та їх результатів плановим показникам (нормам),
гарантувати попередження виникнення невідповідностей, своєчасне виявлення
відхилень для забезпечення швидкого реагування, корегування, якщо ці
відхилення істотно відрізняються від норм.
Оцінка ефективності управлінських рішень щодо забезпечення
інвайронментальної безпеки передбачає визначення рівня досягнення
встановлених норм або бажаного стану інвайронментальної безпеки.
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ
Податки – це обов'язковий збір, який стягуються урядом із своїх громадян
для отримання доходу для здійснення проектів, що сприяють стимулюванню
економіки країни та підвищенню рівня життя її громадян.
На сьогоднішній день податки дуже різноманітні за видами і утворюють
досить розгалужену сукупність. Податки бувають двох видів. Перший вид –
податки на доходи і майно: прибутковий податок; на соціальне страхування і на
фонд заробітної плати і робочу силу (так звані соціальні податки, соціальні
внески); майнові податки, в тому числі податки на власність, включаючи землю
й іншу нерухомість; податок на переклад прибутку і капіталів за кордон та інші.
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Другий вид – податки на товари і послуги: податок з обороту – в
більшості розвинених країн замінений податком на додану вартість. Це непрямі
податки. Непрямі податки – податки на товари та послуги, що встановлюються
у вигляді надбавки до ціни товарів, до тарифів, послуг і видів діяльності.
Непрямий податок (податок з обороту) в основному реалізується в цінах
на товари тривалого користування, предмети одягу, алкогольні напої та
тютюнові вироби і фактично являють собою податок на ті групи населення, які
більше купують оподатковувані товари. Непрямі податки виступають у трьох
видах:

акциз – податок з обороту, що стягується з вартості товарів
масового виробництва;

податок на додану вартість – є частиною новоствореної вартості;

мита – непрямі податки на імпортні, експортні і транзитні товари,
що надходять в дохід бюджету держави.
У країнах ринкової економіки непрямі податки відіграють значну роль в
податковому регулюванні і формуванні доходів держави. Історично основним
видом непрямих податків був акциз. У більшості країн чітко виділені наступні
акцизні групи товарів: алкогольні напої, тютюнові вироби, бензин і інші види
нафтопродуктів, легкові автомобілі та коштовності.
Подальший розвиток непрямого оподаткування призвів до появи податку
з обороту (універсального акцизу), який в деяких країнах сформувався в
податок на продаж, як правило, споживчих товарів і в податок на додану
вартість, що утворюється на кожній стадії виробництва або обігу.
У країнах ЄС широко застосовується податок на додану вартість, який
унормовує більше половини всіх надходжень до бюджету від непрямих
податків. До переваг даного виду податку відноситься:
 універсальність підходу до податкової шкали, процесом обчислення і
процедурам вилучення;
 спрощення контролю за рухом товарів і послуг, за витратами;
 стимулювання експорту.
На відміну від прямих даний вид податку надходить регулярно і
рівномірно в казну держави.
Аналіз систем розвитку непрямого оподаткування в країнах з ринковою
економікою призводить до наступних висновків. У складі різноманітних видів
товарів і послуг виділяється група акцизних товарів, а також ряд товарів
тривалого користування і розкоші. До цих товарів застосовується особливий
індивідуальний порядок оподаткування.
Для інших видів товарів і послуг, перш за все споживчого призначення,
застосовується податок на продаж (або з обороту). Це дозволяє, крім вилучення
додаткових доходів, контролювати процеси виробництва і реалізації, тим самим
збільшуючи можливість впливу на економіку і отримання додаткової
інформації про господарські процеси.
188
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА

Розширюється сфера використання податку на додану вартість, як
універсального виду непрямого оподаткування. Останні два види податків
спрощують процес розподілу доходів між різними органами влади на пайовій
основі і забезпечують відомий автоматизм податкових надходжень.
Індивідуальні акцизні податки вимагають попереднього визначення
списку товарів і компетенції різних рівнів влади. Державні податки
встановлюються і стягуються центральними органами влади. Місцеві податки
встановлюються і стягуються місцевими органами влади на відповідній
території [1].
Взаємовідносини між органами влади засновані на розподілі компетенції
в області податкового регулювання між ними. Загальні податки знеособлені і
надходять в єдину касу держави, яке і визначає подальшу порядок їх
застосування, як правило, на загальнодержавні заходи.
Спеціальні (цільові) податки використовуються для строго визначених
функцій. Наприклад, кошти державного страхування практично у всіх державах
використовуються тільки на соціальне забезпечення (пенсії) і соціальне
страхування.
Різноманітність залежить від типів (суб'єктів) господарської діяльності і
їх організації. У будь-якому випадку виділяють чотири сектори, які
розрізняються між собою не тільки способом господарської діяльності, а й
особливостями податкового регулювання:
 державний сектор;
 комерційний сектор;
 фінансовий сектор;
 населення.
Незважаючи на історичний досвід, податкове регулювання в нашій країні
знаходиться поки в стадії становлення, і буде напевно зазнавати змін. Тому
становить інтерес не тільки його аналіз, а й порівняння з загальними
принципами і закономірностями податкового регулювання в країнах з
ринковою економікою.
Прямі податки важко перенести на споживача. У тому числі найлегша
справа з податками на землю і на іншу нерухомість: вони включаються в
орендну і квартирну плату, ціну сільськогосподарської продукції.
Непрямі податки переносяться на кінцевого споживача в залежності від
ступеня еластичного попиту на товари і послуги, оподатковувані цими
податками. Чим менш еластичний попит, тим більша частина податку
перекладається на споживача. Чим менш еластична пропозиція, тим менша
частина податку перекладається на споживача, а велика сплачується за рахунок
прибутку. У довгостроковому плані еластичність пропозиції зростає, і на
споживача перекладається дедалі більша частина непрямих податків.
У разі високої еластичності попиту збільшення непрямих податків може
привести до скорочення споживання, а при високій еластичності пропозиції –
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до скорочення чистого прибутку, що викликає скорочення капіталовкладень чи
перелив капіталу в інші сфери діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Аудит являється обов’язковою частиною цивілізованого функціонування
ринкової економіки кожної країни. Для попередження недоліків, зловживань,
приховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків,
навмисного їх присвоєння найманими керуючими власники змушені вдаватись
до перевірки фінансової звітності з боку незалежних аудиторів.
Сьогодні найбільш поширена процедура банкрутства, виходячи з
статистичних даних, є саме процедура ліквідації підприємства. Також,
важливим буде згадати, що частка збиткових, тобто, неплатоспроможних
підприємств, набагато більша ніж частка порушених справ про банкрутство.
Вивчаючи дослідження науковців щодо державного регулювання
банкрутства в Україні, зазначимо, що більшість науковців схильна вважати
збитковість підприємств протягом року, як основний і єдиний критерій̆
неспроможності. Однак, на нашу думку, неможливість використання даного
критерію підчерпнута рядом умов, насамперед ми говоримо про функціювання
податкової системи України, де найкращим методом спрямованим до
мінімізації̈ оподатковування є саме відбиття в бухгалтерській і податковій
звітності збиткових результатів, свідомо занижених.
Процедура банкрутства в Україні в середньому триває 2,9 року, що на 1,2
більше, ніж у країнах-членах Євросоюзу. Крім того, в середньому вдається
відшкодовувати близько 9% вимог кредиторів, а в розвинутих європейських
країнах середній показник становить 67%, у державах Східної Європи та Азії –
28% [1].
Досліджуючи досвід зарубіжних систем регулювання банкрутства,
необхідно підкреслити, що в більшості країн для моделей регулювання
банкрутства використовують критерії неплатоспроможності та неоплатності.
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Законодавча система Великобританії використовує одночасно як
неплатоспроможність так і неоплатність, виконує макроекономічну мету.
Найбільш використовувана модель – «плаваюча», яка дає можливість вибору
процесу
банкрутства:
ліквідація
підприємства
або
відновлення
платоспроможності.
У Франції законодавство про неспроможність функціонує за критерієм
неоплатності, а також виконує макроекономічну мету. Головною метою
державного управління банкрутства є збереження підприємств, які
функціонують на ринку, задоволення вимог кредиторів а також збереження
робочих місць.
В Австралії державним органом з питань банкрутства є державна комісія
з корпоративних справ, яка має такі повноваження: аналізувати фінансовий
стан підприємств, які проходять у справах про банкрутство; забезпечувати
достовірність інформації про боржника; робити висновки про відповідальність
керівників боржника за доведення підприємства до банкрутства;
дискваліфікувати винних керівників самостійно [2].
У свою чергу німецька система державного регулювання банкрутства
базується на неплатоспроможності при додатковій умові неоплатності, а також
виконує макроекономічну вигоду. Такий комбінований метод одночасно
спрямований на відновлення неспроможного підприємства, а мікроекономічна
вигода підприємства, в свою чергу, зменшує переслідування макроекономічної
мети.
У Сполучених Штатах Америки існує багаторічний багатий досвід
державного регулювання банкрутств. Судочинство у процедурах банкрутства в
США здійснюють федеральні суди, у справах про банкрутство – спеціалізовані
суди, що входять до складу федеральних окружних судів США. Спеціальний
орган, що займається адміністративним управлінням справ про банкрутство,
входить до складу міністерства юстиції і називається Виконавче бюро
федеральних керуючих США. Воно виступає як наглядач за процедурою
банкрутства від імені генерального прокурора США. Його члени, федеральні
керуючі керівники, є службовцями федерального уряду і призначаються
генеральним прокурором [3].
Підводячи підсумки, проаналізувавши процес державного регулювання
банкрутства, зазначимо, що удосконалення законодавства в даній̆ сфері є
недостатнім. Необхідно забезпечити діючу структуру державного моніторингу
й контролю, ввести особливі адміністративні й карні міри відповідальності за
ініціацію ворожого банкрутства.
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ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Особливістю середовища функціонування вітчизняних підприємств на
сучасному етапі є зростання ступеня динамічності, складності та
невизначеності. Істотно зростає кількість принципово нових завдань, що
призводить до ускладнення управлінських проблем і створює умови для
виникнення та розвитку кризових явищ на підприємстві. Дослідження показало,
що досить значна кількість вітчизняних суб'єктів господарювання перебувають
у кризовому стані, який проявляється як у кризі неплатежів, так і в збитковій
діяльності. За таких обставин актуалізуються питання розробки засад
управління економічною безпекою підприємств як у теоретичному, так і в
практичному аспектах.
Запобіганню внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам)
підприємства сприяє проведення своєчасної діагностики його економічної
безпеки. Вивчення літературних джерел по темі дослідження показало
відсутність єдності в методиці діагностики економічної безпеки підприємства.
Ряд авторів пропонують для діагностики економічної безпеки обчислювати
відносні показники фінансової стійкості та платоспроможності. Інші вважають
за необхідне використання абсолютних показників фінансової стійкості та
банкрутства підприємства тощо. Але названі показники відображають лише
одну складову економічної безпеки підприємства – фінансову. Не враховуються
кадрова, інтелектуальна, технічна, інформаційна та ін. Тому важливим
питанням, яке потребує уточнення, є дослідження складу функціональних
складових економічної безпеки підприємства.
Типова структура економічної безпеки, на думку колективу авторів,
передбачає виділення таких функціональних складових: фінансової;
інтелектуальної й кадрової; техніко-технологічної; політико-правової;
інформаційної; екологічної; силової; ринкової [1, с. 298]. Інші автори виділяють
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окремо інтелектуальну й кадрову складові та не беруть до уваги ринковий
структуроутворюючий елемент [2, с. 253]. На нашу думку, не слід розділяти
кадрову й інтелектуальну складові економічної безпеки, бо про низький рівень
цих показників свідчать одні й ті самі ознаки: відтік та плинність кадрів,
низький рівень кваліфікації, сумісницька діяльність. Вважаємо, що
інтелектуальна складова є частиною кадрової і її не варто виокремлювати. Що
стосується ринкової складової економічної безпеки, то вона є досить вагомою в
сучасних умовах господарювання, бо показує відповідність внутрішніх
можливостей розвитку підприємства зовнішнім. Якщо дана складова не працює
належним чином, то відбувається зменшення частки ринку, яку займає
підприємство, ослаблення конкурентних позицій, відставання від вимог ринку
тощо.
Певні науковці вважають за необхідне розмежування усіх складових
економічної безпеки на дві групи: внутрішньовиробничі та позавиробничі. До
внутрішньовиробничих вони відносять фінансову, інтелектуальну, кадрову,
технологічну, правову та силову складові; до позавиробничих складових
наступні: ринкову, інтерфейсну, інформаційну; екологічну [3 с. 437]. Як
бачимо, з’являється нова функціональна складова економічної безпеки –
інтерфейсна, яка характеризує взаємодію підприємства з економічними
контрагентами (постачальниками, посередниками, інвесторами, споживачами
тощо). Саме на цю складову, на наш погляд, слід звертати особливу увагу.
Адже налагодження зв’язків з усіма контактними аудиторіями підприємства
сприяє довготривалим надійним відносинам з ними та формуванню
позитивного корпоративного іміджу.
Загрозу інтерфейсної складової становлять можливі непередбачувані
зміни умов взаємодії з економічними контрагентами підприємства. Для
уникнення небажаних результатів важливо визначити очікування кожної з
контактних груп щодо підприємства та навпаки [4, с. 437].
Особливу увагу в процесі управління економічною безпекою
підприємства також варто приділяти формуванню інтелектуальної й кадрової її
складової. Важливими моментом охорони належного рівня економічної безпеки
підприємства постає проблема підбору, навчання й мотивації праці потрібних
кадрів.
Таким чином нами було зроблено уточнення щодо складу
функціональних складових економічної безпеки підприємства в контексті
сучасних тенденцій, яке має бути покладено в основу розробки комплексу
заходів, спрямованих на протидію загрозам. Це, в свою чергу, сприятиме
розширенню адаптаційних можливостей підприємств до змін умов
господарської діяльності та створенню умов їх стабільного функціонування й
розвитку.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ ТРАНЗАКЦІЙ В БЛОКЧЕЙН НА
ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ГАРАНТУВАННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Сучасні умови економічної нестабільності безпосередньо впливають на
ускладнення діяльності суб’єктів господарювання, а відсутність точного
вектора розвитку призводить до швидкого зниження економічної та фінансової
стійкості суб’єкта господарювання. Дієвим інструментом розв’язання такої
проблеми є впровадження у діяльність технології блокчейн через те, що
інформація про транзакції не зберігається в централізованій базі даних, а
передається на комп’ютери всіх учасників мережі, які зберігають дані локально.
Основною метою будь-якої діяльності спрямованої на систематизацію
управління та контролю за економічною безпекою є підвищення рівня
конкурентоспроможності та ринкової вартості, при умові зниження фінансових
ризиків.
Транзакції в блокчейн безпосередньо не прив’язані до користувача та
можуть здаватися достатньо приватними. Проте для того, щоб зрозуміти
ступінь забезпечення безпеки та анонімності треба детально проаналізувати
процеси та методи використання блокчейн технологій.
У розвитку технології блокчейн виокремлюють три стадії [1]:
1) Блокчейн 1.0 – криптовалюта, що застосовувалася в різних додатках;
2) Блокчейн 2.0 – контракти, котрі являють собою класи економічних,
ринкових і фінансових додатків, що працюють із різними типами фінансових
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інструментів (акціями, облігаціями, ф’ючерсами, заставними, правовими
титулами, «розумними» активами й «розумними» контрактами);
3) Блокчейн 3.0 – додатки, сфера використання яких виходить за межі
грошових розрахунків, фінансів і ринків, поширюючись на державне
управління, охорону здоров’я, науку, освіту, культуру й мистецтво.
Технологія блокчейн передбачає використання розподіленої бази даних
блоків, які становлять зв’язний список. Кожен учасник мережі зберігає у себе
копію всіх операцій, здійснених за весь час. Це формує, головну особливість
блокчейн – децентралізацію. Тобто, немає ніякого основного сервера, на якому
тримається вся інформація, даними володіють одночасно всі учасники
блокчейн-мережі.
Варто зазначити перелік основних типів вимог до транзакційної системи
блокчейн, при дотриманні яких мережа вважалась би захищеною:
 узгоджений або синхронізований стан мережі поміж всіма вузлами;
 запобігання подвійних витрат коштів, тобто потрібні надійні
механізми безпеки та контрзаходи для запобігання витрат одних і тих самих
коштів більше одного разу;
 конфіденційність транзакцій, інакше кажучи, неавторизовані
користувачі не мають доступу до деталей транзакцій без згоди їх власника;
 анонімність користувача, при тривалій фінансовій діяльності в
мережі, збільшуються ризики розкриття особи власника певного облікового
запису в системі, тому потрібно вводити додаткові протоколи та алгоритми,
щоб їх максимально знизити.
По суті блокчейн – особливий цифровий контракт, за допомогою якого
конкретна особа безпосередньо здійснює транзакцію з іншою особою і
виставляє їй рахунок. У цьому випадку інформація про транзакції зберігається в
комп’ютерній мережі, яка охоплює комп’ютер покупця і постачальника, що
здійснюють транзакцію, в тому числі комп’ютери інших учасників мережі [2].
Робота цієї концепції базується на принципі «якщо/то», тобто за виконання
певних умов, зазначених у договорі за цією схемою, буде слідувати виконання
фінансових зобов’язань, а використання криптовалюти у діяльності робить таку
систему організації роботи більш надійною.
Контракти на блокчейні мають наступні атрибути, завдяки чому
забезпечується їх безпека використання:
1) використання методів електронного підпису на основі відкритих та
приватних ключів, доступних двом або більше сторонам угоди;
2) наявність приватного децентралізованого середовища, в якому
пишуться ці контракти і яке підтримує ввід та вивід інформації з цифрового
носія на матеріальний.
Отже, за допомогою різних криптографічних примітивів можна досягти
максимальної анонімної ідентичності користувача, що робить технологію
блокчейн та її модифікації поширеними в області забезпечення фінансової та
економічної безпеки підприємства. Імплементація цієї технології на
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підприємстві, дозволить скоротити обсяги шахрайства, число помилок і
зменшити витрати на паперовий документообіг; великий потенціал для
створення нових способів забезпечення прав власності та підтвердження
походження товарів та інтелектуальної власності.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА І КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ
БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
Негативний вплив відмивання незаконних доходів проявляється у
зниженні ефективності легального бізнесу. Використання доходів, отриманих
від протиправних дій, для інвестування у активи підприємств дозволяє останнім
швидко нарощувати виробничі потужності, виплачувати підвищену заробітну
плату та отримувати надприбутки. Такий вид відмивання злочинних доходів
називається корпоративним відмиванням. За даними аналітиків на
корпоративне відмивання припадає біля 7% податкових втрат. Упродовж
останніх п’яти років спостерігається скорочення рівня податкових втрат від
функціонування тіньового сектора. Так, якщо у 2015 р. цей показник перебував
на рівня 17%, у 2016 р. – 15,6%, у 2017 р. – 12,99%, 2018 р. – 12,32%, а у 2019 р.
– відповідно, 11,4% ВВП [1].
Суттєві загрози відмивання грошей створюють для грошово-кредитної
безпеки. Легалізація грошей утворює сферу обігу «чорної готівки» тим самим
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забезпечуючи економіку коштами для квазіплатежів. Внаслідок існування
неконтрольованого грошового ринку макроекономічні показники нееластично
реагують на зміну пропозиції грошей. І тому монетарна політика іде у розріз з
економічними реаліями. Наявність тіньової економіки та поширення
легалізаційних процесів підтверджує і високий попит на готівкові кошти.
Використання готівкових коштів порушує попит на залишки легальний коштів.
Як наслідок, поширення легалізації злочинних доходів, високий рівень тіньової
економіки спричиняють зростанню рівня інфляції.
Впливає відмивання «брудних» грошей і на рівень валютної безпеки
держави, що проявляється у зростанні рівня доларизації економіки, девальвації
національної грошової одиниці, зростанні тягаря обслуговування зовнішнього
державного боргу. За останні 20 років доларизація кредитів та депозитів в
Україні жодного разу не була нижчою за 30%, а Висока частка держборгу в
іноземній валюті (71%) робить Україну чутливою до валютного та відсоткового
ризиків [2].
Зазнає втрат від легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і
банківська система. Вплив нелегальних грошових потоків має подвійний вплив:
з одного боку, підривається довіра до банківських установ, а з іншого –
порушуються регулятивні механізми у банківський сфері.
Доцільно вказати, що обмежитись розкриттям лише наслідків відмивання
брудних коштів на рівень економічної безпеки є невірним. Необхідно
виокремити чинники, які спричиняють поширенню легалізаційних процесів.
Одним з таких чинників є корупція. Корупція в Україні – це не просто
соціально-економічне явище, яке різною мірою присутнє у багатьох країнах
світу. Дослідження рівня корупції в Україні показали, що незважаючи на сильні
політичні заяви та деякі антикорупційні рішення, рівень корупції є досить
високим. Україна і досі входить до групи корумпованих країн.
Як видно з аналізу, в Глобальному індексі сприйняття корупції за 2019 рік
Україна отримала 30 балів зі 100 можливих, посівши 126 місце із 180 країн,
поряд з Киргизстаном, Азербайджаном та Джибуджі [3]. Це, звичайно,
неприпустимо низький показник для такої великої європейської країни із
населенням понад 40 млн осіб, якою є Україна. Такий рівень корупції загрожує
політичній та економічній стабільності України.
Взаємозв'язок між корупцією та економічною безпекою виявляється через
низку негативних наслідків економічного розвитку, які в умовах глобалізації
справляють надзвичайно руйнівний вплив на економіку країни. Корупція
«вимиває» кошти з національної економіки тим самим знижує її ефективність
та гальмує розвиток, а отримані від застосування корупційних схем кошти
використовуються не для подальшого інвестування, а для придбання розкішних
будинків, автомобілів класу VIP, яхт, дорогоцінних металів та каменів,
антикваріату, цінних паперів, вишуканого відпочинку та інші особисті потреби.
Ефективним антикорупційним механізмом є інститут фінансового
розслідування. Державна служба фінансового моніторингу є підрозділом
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фінансової розвідки України та вживає посилених заходів для боротьби з
відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї
масового знищення. Сьогодні одним із пріоритетів Держфінмоніторингу є
розслідування відмивання корупційних доходів, розкрадання та привласнення
коштів та державного майна, обшуку та заморожування майна колишніх
українських чиновників.
Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, суттєвою загрозою
розвитку фінансового сектору економіки, а, отже, і загрозою економічній
безпеці держави. Окрім негативного морального впливу легалізація сприяє
поширенню тіньових економічних процесів, скорочує дохідну частину
бюджету, впливає на вартість національної грошової одиниці, знижує
ефективність легального бізнесу.
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КРИЗА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Сучасний кризовий стан економіки країни має істотний вплив на
діяльність будь-якого підприємства. У цих умовах різкі зміни структури
балансу, часті зміни лінійних управлінців, не здоровий соціальнопсихологічний клімат являються симптомами кризових явищ в діяльності
підприємств. «Криза – це одна із стадій історичного циклу розвитку
підприємства (фаза життєвого циклу), при здоланні якої з`являється змога
забезпечити подальший розвиток підприємства; це загострення суперечностей у
соціально-економічній системі (організації), які загрожують її життєстійкості в
навколишньому середовищі» [1, с. 230].
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Кризові явища в діяльності підприємства є моментом різкого загострення
суперечностей, які зароджуються у процесі взаємодії окремих елементів
мікроекономічної системи між собою та із зовнішнім середовищем:
 кількісними та якісними характеристиками послуг та відповідними
характеристиками ринкового попиту;
 можливою та необхідною потужністю транспортного підприємства;
 необхідним обсягом ресурсів, що споживає підприємство та
можливістю їх залучення, цінами пропозиції та попиту на них;
 ринковою вартістю продукції та обсягом витрат, які з'являються у
процесі виробництва й мають бути компенсовані за рахунок отриманого
доходу;
 між фактичними та плановим розподілом прибутку підприємства на
виробничий та соціальний розвиток.
Криза транспортного підприємства викликається невідповідністю його
фінансово-господарських параметрів параметрами навколишнього середовища.
В глибинних причинах розвитку кризи лежить багато різноманітних чинників.
Дані чинники можна розділити на дві основні групи: зовнішні, які не залежать
від діяльності підприємства, та внутрішні, які саме напряму залежать від
діяльності підприємства. До зовнішніх причин можливо віднести наступні:
 соціально-економічні чинники загального розвитку країни (ріст
інфляції, нестабільність податкової системи, регулюючого законодавства,
зниження рівня реальних доходів населення, ріст безробіття);
 ринкові чинники (зниження ємності внутрішнього ринку, посилення
монополізму на ринку, нестабільність валютного ринку, ріст пропозиції
товарів-субститутів);
 інші зовнішні чинники (політична нестабільність, стихійні лиха,
погіршення криміногенної ситуації).
Що стосується внутрішніх причин розвитку кризи, то потрібно зазначити
наступні:
 управлінські чинники(високий рівень комерційного ризику, нестача
знань кон’юнктури ринку, неефективний фінансовий менеджмент, погане
управління затратами виробництва, недостатня якість системи бухгалтерського
обліку та звітності);
 виробничі чинники (незабезпеченість єдності підприємства як
речового комплексу, застарілі та зношені основні фонди, низький виробіток,
високі енергозатрати, перевантаження об’єктами соціальної сфери);
 ринкові(низька конкурентна спроможність продукції).
Кризові ситуації виникають на всіх стадіях ЖЦП. Однак реалізація всієї
сукупності процедур антикризового управління починається лише на
визначеному етапі ЖЦП, в умовах різкого спаду, який характеризується
неплатоспроможністю підприємства.
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Період зміни якісних характеристик процесу функціонування
підприємства характеризує поняття «цикл розвитку підприємства». Цикл
розвитку підприємства складається з наступних стадій:
 перша стадія – стадія підйому, яка характеризується підвищенням
кількісних та покращенням якісних характеристик функціонування
підприємства;
 друга стадія – стадія гальмування розвитку, для неї характерні
відносна стабільність кількісних та якісних ознак функціонування;
 третя стадія – стадія кризи, це зменшення кількісних та зниження
якісних показників функціонування підприємства. Це призводить до
порушення стану рівноваги, яке підприємство вже не в змозі відновити без
зовнішньої допомоги;
 остання стадія – стадія пожвавлення, це уповільнення падіння та
поступове зростання показників діяльності підприємства, перший крок
подолання кризових явищ та виходу з кризового стану.
Накопичення суперечностей призводить до порушення рівноваги
економічної системи, поступово втрачається життєздатність підприємства,
виникає дефіцит ресурсів або можливостей підприємства для подальшого
розвитку.
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