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Стратегії, моделі та технології управління в умовах нестабільності 

економічного середовища 
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REGARDING THE ROLE AND POTENTIAL OF THE INFLUENCE OF 
THE MEDIA ON THE PROCESSES OF MANAGEMENT THE NATIONAL 

ECONOMY OF THE COUNTRY 
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An analysis of the peculiarities of human development at the turn of the second 

and third millennia - the beginning of the era of globalization - is characterized by the 

transition to the informational and communicational unity of the population of 

continents, countries and regions, which is provided by mass media and mass 

communications –  press (newspapers, magazines, books), radio, television, Internet 

networks, cinematography, sound and video recordings, use of television, telephone, 

computer and other technical means of mass social communications. Consequently, 

the mass media is a collection of information and communication tools created by 

mankind during its cultural and historical development, which contribute to the 

formation of public consciousness and the ability of people to analyze and evaluate 

the media information provided, the creation, mastering and dissemination of new 

knowledge through the media, and are means of development and spread of mass 

culture, as well as possible manipulations of consciousness and feelings, aspirations, 

interests and needs of people. 

In this regard, the study of the role and assessment of the potential of impact of 

the media on the population of different countries from the point of view of achieving 

the desired social, economic and environmental welfare by the latter, is a relevant and 

a necessary research of the processes of communication, mutual influence and the 

formation of appropriate behavior of socio-economic systems of different scales 

(personalities, their groups, organizations) within their national economies. 

Thus, the problem of informatization of the society and the changes caused by it 

in the relations between mass media and authorities, mass media and socioeconomic 

systems of various scale and purpose, the mass media and groups of people, finally 

the mass media and the individual person still remains insufficiently researched from 

the point of view of efficient and effective management of the life of society and, as a 

consequence, the sustainable development of countries and humanity. 

After all, the new information technologies and technical means through which 

the mass media was formed in their modern sense, have created opportunities of 

influencing the public consciousness due to the influence on the consciousness of an 

individual and groups, on the collective consciousness of the personnel and 

authorities of the various organizational entities. At the same time, not being the 

independent force capable of programming and implementing progressive 
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transformations, useful reforms and necessary social changes on a large scale, the 

mass media can contribute both to the processes of decay of the leading ideas of past 

epochs and to the growth of the popularity of new concepts.  

In this regard, the potential of mass media can be used in two main directions: 

- the influence of mass media on the society, where the mass media are 

dependent on a number of actors such as the legislative, executive and judicial 

structures of the acting authorities, alternative political forces, civil society 

organizations, business structures, etc., in connection with which the problem of  

protecting people from possible manipulations and confronting propaganda of 

individual subjects arises; 

- the influence on society and on all the aforementioned subjects of the 

independent media, which become the speakers of the interests of society as a whole 

(and not only of the above-mentioned constituents), and form the decisions necessary 

for the whole society of the authorities, business and consumers regarding the 

achievement of the desired level of social, economic and ecological welfare. 

If, within the direction of using of the mass media potential by the authorities 

and business structures  for the formation of the necessary market behavior of 

consumers, the study of opportunities, technologies and mechanisms already exists 

[for example, 1, 2, 3], then the studies of the possibilities of the reverse influence of 

the mass media on the formation of socio-responsible behavior of the authorities, 

business and consumers, when the media "live in unison with the needs of the 

country and its ordinary citizens" [4] are practically absent. 

Although partly the answers to the question of what power the media posesses, 

who actually controls them, and what the relationship between the media , the 

authorities and the society have already been given by the author of the study [5], the 

scientific recommendations in this  precise direction of managerial communication of 

the media, institutions of power, business and civil society require in-depth research 

and substantiation of the real possibilities and mechanisms of effective media impact 

on the state and business in the interests of society. 
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Prospects of managing land of Ukraine’s agricultural sector under current 

conditions have short projection horizons. This phenomenon can be explained by the 

increasing impact of globalization on all spheres of life in modern society, including 

land relations issues. Therefore, given the current general trends in the global 

economy, its agricultural sector and land use in particular, scenario modeling is more 

likely in making projections of social, economic and environmental efficiency of land 

management for agricultural purposes in conditions of sustainable development. 

The main objectives of the study are synthesis of theoretical principles of social 

efficiency of land management in conditions of sustainable development, 

presentation of techniques for assessing the level of social efficiency of land 

management, demonstration of the sequence of formation of projected influences 

maps and the authors’ techniques for analyzing the elements of the matrix of pojected 

efficiency values. 

In the study we applied the following methods and techniques: abstraction, 

analysis and synthesis, economic and statistical one for combining the qualitative and 

quantitative aspects; special ones (expert evaluation, neural networks, sample 

observation) for processing and synthesizing statistics and their representation in the 

most informative manner; program and target-oriented method to determine the tools 

of efficient management of land resources; determinate and repeated sampling to 

form the data representativity; benchmarking assessment, grouping  through the use 

of the common software (MS EXCEL) and special software (Deductor Studio); 

systemic approach for predicting the efficiency of management. 

From the total array of the indices of social efficiency of land management it is 

advisable to distinguish those that are important analytical materials at the national 

level. Among all the studied parameters of social efficiency of land management 

(total 40) the state, an agent of land interests, responds to 33 indices. 

Considering the above and taking notice of the authors’ opinions and expert 

judgement, we introduce a system of evaluation criteria of social efficiency of 

managing land resources in the agricultural sector of the economy (Fig. 1). The index 

of "social activity in rural areas" requires some additional explanations. It shows the 

frequency and regularity of all social activities in rural areas (the average number of 
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service cooperatives per 100,000 rural residents (based on the following data - 

household income 80 USD  per month, a household - an average of 2.6 persons, the 

average turnover of one cooperative  under the best conditions 40,000 USD monthly, 

at least 77 cooperatives per 100,000 people), as  well as putting the housing into 

operation in rural areas, м2 per 100 villagers (1 м2 per inhabitant per year, i.e. 30 м2 

per inhabitant per 30 years by the index method). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 The system of criteria and indices for measuring social efficiency of land management 

in the agricultural sector of the economy [1] 

* + 0.40 means that the index has weight of 0.40 and is a stimulus (from "-" – a deterrent). 
 

 

 

Scrutiny of the methodological principles of social efficiency of land 

management has made it possible to offer the calculation of the level of social 

efficiency of land management (according to the criteria of productivity, motivation, 

sustainability). The identified criteria and indices are dynamic, as they are guided by 

reference to a different base of indices that depend on the level of intensification and 

activity of land interest agents. And the level of social efficiency of land management 

was considered as the food security of the population and an equal income of rural 

residents through rational use of land. 
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The main one - the number of people that actually feed 1 ha of agricultural 

land (+ 0.4P1)*  

Result 
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Different management methods are used in cost management, namely: direct-

costing, standard-cost, target-busting, absorpshn-kosting, kaisen-costimine, CVP-analysis, 

cost-killing, benchmarking of expenses, LCC analysis, EVA method, etc. 

The name of the system "direct-costing" was introduced in 1936. American D. 

Charis Literal translation of the term "direct-costing" - accounting for direct costs. 

Starting from the 1960's, direct-booking involves accounting for cost, not only in terms 

of direct variable costs, but also in terms of the variables of indirect costs. 

Currently direct-costing is used in several variants: classic direct-costing, which 

involves calculation for direct costs (all variables); system of variable costs - 

calculation is carried out at variable costs, which includes direct costs and variable 

indirect costs; system of cost accounting depending on the loading of production 

capacity: the calculation includes all variable costs and a part of the constant, which is 

determined in accordance with the coefficient of production capacity utilization. The 

calculation is not full but partial cost. 

Thanks to the direct-costing system, analytical accounting, planning and 

planning are expanded, with a process of close integration of planning, accounting and 

analysis. It is based on a controlling system, since it is possible to flexibly and 

promptly make management decisions by analyzing the behavior of variables and 

constant costs, depending on the change in production volume. 

In modern conditions, it is necessary that the "standard-cost" system is constantly 

reviewed and, if necessary, modernized in order to reflect changes taking place in the 

manufacturing sector. This system is a versatile tool that can provide various 

information about cost managers for a variety of purposes. 

Direct-costing and standard-cost methods are used at the enterprises in aggregate 

or separately. 

One of the most important tasks of modern enterprises is the modification of the 

methodology of cost accounting and the calculation of the cost of new (innovative) 

products. This task can be solved by targeting-costing - a method of managing costs by 

target cost. The idea underlying this method is simple and revolutionary at the same time. 

The Japanese managers simply turned the traditional formula of pricing "inverted": Cost-

effectiveness + Profit = The price, which in the new concept was transformed into the 

equation: Price - Profit = Cost. 

Another method of cost management is kaisen-bosting, which is ideologically 

similar to targeting-busting. It is also used to achieve target cost, but unlike target busting, 
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it is the constant improvement of the quality of processes throughout the enterprise with 

the participation of all its employees. The interaction of targeting and costing methods 

will allow you to effectively manage the cost. 

Absorpshn-cost- the cost of production includes all expenses (including overheads). 

The condition of applying the method is the use of methods for the distribution of 

overhead, which allows you to most accurately determine the amount of overhead, which 

is included in the cost of a unit of output. Advantages absorpshn-costing: the lack of 

separation of costs of the enterprise to the constant and variables; more precise definition 

of the financial result of the enterprise; reflection of coverage of income from sales of 

each type of products, not only direct variable costs, but also constant overhead costs; 

increasing the validity of choosing or refusing an additional order. The disadvantages of 

this method are: retrospective and conventionality in the distribution of overhead; 

establishing the actual cost of a unit of production only at the end of the period; 

conditional distribution of overhead costs; inclusion in the cost of production of expenses 

not directly related to production; complication of accounting and settlement procedures; 

insufficient attention to the nature of the cost behavior depending on the volume of 

output. 

Quite a new method of cost management is benchmarking costs. Benchmark 

King is a way of evaluating the organization's strategies and goals compared to 

successful business organizations to determine their place in a specific market. The 

benefits of benchmarking costs are the lack of the need for inventions of their own 

ways to reduce costs and improve processes in the enterprise because it has already 

been made by the leader market or enterprise, taken as a sample; the ability to 

combine different methods that have succeeded in reducing costs to other businesses. 

One of the most rigorous cost management methods is cost-killing. The result of 

its application is a reduction in labor costs and, consequently, a reduction in the 

number of employees, the release and sale of unused or low-endowed assets, the full 

or practically complete reduction of social spending. The purpose of the cost-kiling is 

to quickly reduce all costs of the enterprise without compromising its activities and 

development prospects. In addition, cost-killing is more oriented towards the costs 

incurred both in the interior and in the external environment. Minimization of cost-

skating prices is possible through the participation of the company in tenders, the hard 

pressure on suppliers, the reduction of the flow of raw materials, the search for new 

suppliers or the optimization of the structure of available. 

CVP analysis (analysis of the break-even point), which is based on a comparison 

of three values - enterprise costs, revenue from sales and profit, the dependence of 

which allows you to determine the revenue from sales (sales volume), which, 

according to known values of constant costs of the enterprise and variable costs unit of 

production will provide break-even activity or planned financial result. 

Advantages of CVP analysis: allows you to determine the amount of sales, in 

which the break-even production or financial results are achieved; simplicity, visibility 

and efficiency of the method. 

Disadvantages of the method: the separation of enterprise costs into variables, 

which are linearly dependent on the volume of production, and the constants that do 
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not depend on it, which in practice is difficult to do; Any change in the factors 

available in the model (variables and constant costs, sales volume and prices) can 

significantly change the final result; the graphic solution of the model becomes 

impossible with more than three kinds of products; is based on the assumption that 

labor productivity, which directly determines variable costs, does not depend on scale 

and does not change over time, but structural changes in the qualitative state 

characterizing the change in the enterprise system are absent. CVP-analysis should be 

used by enterprises for which it is important to determine what product and in what 

volume it is necessary to produce to achieve greater profit.  

   LСС- analyze (Life Cycle Costing) is used in strategic management, because it 

covers a period of several years, where planning costs are determined at each stage of 

the product life cycle-development, market entry, growth, maturity and decline. 

  LСС- analysis is the only method of cost management, which involves taking 

into account the effect of inflation through discounting cash flows in decision-making. 

Advantages: obtaining in the long run estimation of realized costs and their coverage of 

the corresponding products by income; providing accurate forecasts of all costs and the 

ratio of income received and expenses for the production of the product as a whole; 

providing a strategic vision of the structure of expenditure and comparing it with the 

structure of incomes. The disadvantages are: the lack of periodization of financial 

results; uncertainty in accounting for overhead costs (if not taken into account, suffers 

from the complexity of the information used; if we take into account, then the 

information used is probable); may require a lot of additional information. 

 LСС- the analysis is advisable to use for enterprises that produce assortment of 

non-standard products and are in an unstable situation regarding the market demand 

niche. 

ЕVА - This is a method of economic value added that allows you to link value 

creation to specific groups of workers or units. 

Benefits: Opens the potential that is embedded in the staff of any organization. 

Disadvantages: the system of indicators consists only of financial indicators, which 

leads to an underestimation of such factors of long-term success as personnel 

knowledge, information technology, corporate culture; rather complicated 

calculations; the tight relationship between the remuneration and the EVA indicator 

can lead to decisions aimed at short-term benefits; the focus is mainly on the short 

term, rather than on the long-term. 

“Method АВC” considers the chain of consumer value, in particular, involves an 

analysis of costs that are outside the sphere of direct influence of the enterprise. It is 

used in strategic cost management. The peculiarity of the "ABC method" is 

compliance with two conditions: a high level of qualification of management 

personnel and employees of accounting and analytical services at the enterprise, 

where this method is applied. By answering these questions, the management of the 

company can compare them with the advantages and disadvantages of the above 

methods and choose the most rational method of cost management. 

There are no perfect cost management methods. The use of each of them is most 

appropriate for specific conditions and goals in cost management. In order to choose 
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the best method, company management needs to conduct in-depth research on its 

enterprise on almost all issues of its functioning. In addition, for efficient cost 

management, a combination of several methods needs to be used, for example, the 

interaction of targeting and busting methods will allow you to effectively manage the 

cost; the use of the ABC + EVA system - to distribute capital expenditures for works 

and products, and then, having made them with predefined operating costs, identify a 

product group that creates added value for investors. 
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З метою поліпшення енергоефективності національної економіки,  

оптимізації витрат паливно-енергетичних ресурсів, а також подальшої адаптації 

та інтеграції до вимог провідних Європейських країн у сфері енергобезпеки, 

необхідно забезпечити усебічну підтримку держави розвитку та впровадження 

відповідної енергетичної стратегії.  

Будь-які економічні, інституційні та інші перетворення в енергетиці, а 

також побудова внутрішньої та зовнішньої політики у цій сфері має 

ґрунтуватися на положеннях нормативно-правових актів. [1] 

З метою реалізації енергетичної політики України на довготривалий період 

сформовано «Нову Енергетичну стратегію України до 2035 року: безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність», що є документом, який 

окреслює стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу 

України на період до 2035 р. [2] 

Для оцінки Енергетичної стратегії України використаємо методику 

проведення SWOT-аналізу. [3, с.78] 

SWOT - аналіз розглядається як основний інструмент оцінки стратегічного 

управління реалізацією Енергетичної стратегії України на період до 2035 року 

(ЕСУ). Він визначає сильні та слабкі позиції держави в питаннях розвитку 
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енергетичних сфер суспільства, а також вказує можливості й загрози, зумовлені 

процесом виконання поставлених завдань. [4, с.86] 

До сильних сторін  ЕСУ віднесено: 1) диверсифікацію джерел і шляхів 

постачання енергоресурсів; 2) розвиток нетрадиційних і відновлювальних 

джерел енергії (ВДЕ); 3) високий потенціал залучення альтернативних джерел 

енергії; 4)  досягнення рівня енергетичної самодостатності; 5) формування 

системи енергозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій; 6) 

переоснащення енергетичних галузей, зокрема атомної енергетики; 7) 

інтеграцію з енергетичним сектором ЄС. 

До слабких сторін ЕСУ віднесено: 1) незадовільний стан фінансово-

економічного, технологічного та інституціонального розвитку ПЕК; 2) низьку 

інноваційну активність енергозатратних галузей економіки; 3) несприятливий 

національний інвестиційний клімат; 4) складність залучення міжнародних 

кредитів під відповідні проекти; 5) невиконання законодавчо-закріплених 

пріоритетів та неузгодженість нормативно-правових актів; 6) монополізацію та 

неефективне управління паливно-енергетичним комплексом України. 

Основні можливості ЕСУ полягають у: 1) зниженні енергомісткості 

економіки; 2) оптимізації структури паливно-енергетичного балансу; 

3) підвищенні рівня промислового та сільськогосподарського виробництва; 

4) збільшенні зайнятості населення в секторах економіки, пов’язаних з 

використанням ВДЕ; 5) зменшенні залежності від імпорту традиційних 

енергоресурсів; 6) посиленні енергозаощадження і енергоефективності; 

7) нарощуванні виробничих потужностей; 8) створенні єдиного ринку 

електроенергії з ЄС. 

Ключові загрози ЕСУ полягають у: 1) нераціональному використанні 

ресурсів та низькому рівні енергоспоживання; 2) залежності від імпорту 

енергоресурсів; 3) значному зношенні виробничих потужностей; 4) відсутності 

ефективних структурних реформ в галузі енергетики; 5) послабленні 

державного регулювання енергетичної сфери. 

На основі проведених досліджень Енергетичної стратегії України до 2035 

року [5] виявлено, що основними напрямками її реалізації є: 

 - зниження до 2035 року енергоємності валового внутрішнього продукту 

до рівня 0,17 кг н.е. на 1 дол. США ВВП України (ПКС);  

- оптимізація структури енергетичного балансу держави, забезпечення 

частки відновлюваної енергетики на рівні 20%;  

- забезпечення відповідності генеруючих потужностей обсягам та режимам 

споживання електроенергії в об’єднаній енергетичній системі України;  

- досягнення до 2035 року рівня залежності від постачання з однієї країни 

не більше 30 % від загального обсягу споживання всіх видів енергоресурсів;  

- забезпечення до 2025 року технічної інтеграції ринків електроенергії й 

газу України та ЄС на рівні не менше 15 % відносно обсягу внутрішнього 

ринку України; 

- досягнення до 2020 року рівня залежності від постачання енергоресурсів 

з однієї країни (компанії) не більше 30 % від загального обсягу імпорту ;  
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- формування до 2035 року системи гарантованого енергозабезпечення 

потреб національної економіки і суспільства в особливий період на рівні 90 

днів споживання. 

Отже, проведений SWOT-аналіз ЕСУ дасть змогу виокремити пріоритетні 

шляхи та заходи у забезпеченні енергетичної та економічної безпеки України. 
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Забезпечення економічного зростання є на сьогодні основною проблемою, 

що постала перед світовою економічною наукою та практикою [1, с. 9]. 

Остання засвідчує, що економічне зростання є доволі складною і 

неоднозначною категорією. Зокрема, можуть різнитись типи економічного 

зростання та його наслідки. Так, зростання екстенсивного типу породжує ріст 

ВВП без істотних техніко-технологічних змін у виробничій базі, натомість 

наслідком інтенсивного економічного зростання є як збільшення національного 

продукту та підвищення рівня життя громадян, так і якісне оновлення 

промислового потенціалу. Екстенсивне економічне зростання, як правило, 

ґрунтується на видобутку корисних копалин та експлуатації інших природних 

ресурсів і фактично являє собою їх проїдання. Натомість джерелом 

інтенсивного економічного зростання передусім є інвестиції в науково-дослідні 

розробки стимулюючі техніко-технологічні зміни у виробництві. Таким чином, 

можливо констатувати, що економічне зростання не тотожне економічному 

http://www.atom.gov.ua/UA/ABOUT/STRATEGY/LEGISLATIVE_SUPPORT
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
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розвиткові [2, с. 202-210]. Із зазначеного розуміння економічного зростання 

обґрунтовано випливає теза про те, що, чим вищою є його інтенсивність, тим 

вищою має бути його якість. 

Для кожного періоду суспільного розвитку притаманним є певний тип 

економічного зростання, маючий відповідну якість. Якщо на доіндустріальному 

етапі суспільного розвитку характерним було панування екстенсивного типу 

економічного зростання, основу якого складали експлуатація земельних 

ресурсів, а саме: їх поверхового шару, тобто ґрунтів, то індустріальний етап 

характеризується передусім тим, що базується на експлуатації земних надр. 

Основним при цьому був видобуток паливно-енергетичної сировини – спочатку 

вугілля, а надалі переважно вуглеводнів. Для нинішнього постіндустріального, 

інформаційно-цифрового етапу суспільного розвитку визначальним є 

динамічний прогрес технологій, що надають можливість експлуатувати 

поновлювані джерела енергії. Також у виробничих процесах все більшого 

розвитку набуває рециклінг, а саме: постійно зростає частка матеріалів, які 

отримані в результаті повторної переробки. Водночас все це обумовлює 

усвідомлення суспільною думкою непересічної цінності тих територій на яких 

природне середовище фактично є не залученим до виробничої діяльності 

людини, що згідно з актуальним нині принципом сталого розвитку безумовно 

мають зберігатися в такому стані і наділі. Метою зазначеного є утримання від 

завдання шкоди умовам життя майбутніх поколінь людей. Отже, ріст економіки 

на засадах сталого розвитку на сьогодні може бути визнаним як економічне 

зростання, що має найвищу якість. 

Серед критеріїв сталого розвитку головним, в аспекті економічного 

зростання, видається критерій природоємності, що загалом являє собою 

показник витрат природних ресурсів на одиницю кінцевої продукції. Як окремі 

показники природоємності розглядаються показники енергоємності, 

металоємності, матеріалоємності та ін. [3, с. 350]. Відповідно, із вищезазначеної 

думки про економічне зростання на засадах сталого розвитку як про таке, що 

має найвищу якість, випливає теза стосовно того, що рівень природоємності 

економічного зростання визначає його якісні характеристики, а саме: нижчій 

рівень природоємності означає вищу якість економічного зростання. 

Українська економіка, як відомо, характеризується надмірною, порівняно з 

економікою європейських та інших високорозвинених країн, природоємністю. 

Тому зниження енергоємності та матеріалоємності продукції вітчизняного 

промислового виробництва, зменшення рівня експлуатації ґрунтів та 

підвищення культури землеробства є одними з першочергових завдань на 

шляху переходу економіки нашої країни на шляхи сталого розвитку. В 

зазначеному контексті безперечно негативною є практика продовження 

надмірної експлуатації лісових ресурсів та деяких ресурсів надр – передусім 

бурштину, видобуток якого, як відомо, наразі здійснюється із застосуванням 

хижацьких методів стосовно довкілля. Вказане неможливо виправдати навіть 

тим, що експлуатація названих природних ресурсів забезпечує тимчасове 

розв’язання гострих соціальних проблем, таких як, зокрема, нестача робочих 
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місць. Але це відбувається дорогою ціною – за такої практики, з очікуваним 

вичерпанням названих ресурсів соціальні проблеми знову набудуть 

надзвичайної гострити, але, поряд із тим стане вельми актуальною проблема 

деградації довкілля. Тому безумовно сьогодні в Україні вирубка лісів та 

видобуток бурштину мають бути якнайшвидше суттєво обмежені чи навіть 

призупинені. 

Однак щодо обмеження експлуатації інших видів природних ресурсів в 

умовах українського сьогодення сьогоднішніх українських реаліях має бути 

застосований зважений підхід. Передусім це стосується видобутку вуглеводних 

видів палива з природних джерел. При цьому треба виходити з наступного. 

Відмова людства від основних, використовуваних нині видів палива, похідних 

від викопних енергоресурсів, як зазначають експерти, у майбутньому видається 

неминучою [4]. Разом із тим, слід враховувати, що незважаючи на те, що зміна 

етапу суспільного розвитку означає зміну техніко-технологічної бази 

виробництва, а також зміну його ресурсної бази – передусім стосовно ролі 

провідного ресурсу, однак цілий ряд ресурсів, перестаючи бути пріоритетними 

на новому етапі, надалі зберігає своє економічне значення. Так, земля 

залишається основним засобом виробництва для сільського господарства. 

Також важливу роль в паливно-енергетичному балансі продовжує відігравати 

вугілля, хоч і не таку значущу як в період першої промислової революції. 

Сьогодні втрату значення основного енергетичного для соціально-економічного 

розвитку прогнозується для нафти і газу [4], що видається цілком реальним 

виходячи зі стрімкого прогресу технологій у так званій відновлюваній 

енергетиці та в електромоторобудувані. Однак треба враховувати також те, що 

вуглеводні види викопного палива не можуть швидко втратити свого значення 

для економіки і передусім, в нашій державі. Для України, що продовжує 

імпортувати значні обсяги нафти і нафтопродуктів, при наявності великого 

потенціалу власного нафтовидобування [5], збільшення видобутку 

вуглеводного палива є одним із важливих складових питання досягнення 

енергонезалежності. Окрім того, важливим аспектом у питанні збереження та 

розвитку вітчизняної нафтовидобувної та суміжних галузей є соціальний, 

оскільки вони забезпечують значну кількість робочих місць, втрату яких 

практично неможливо буде компенсувати в найближчий час. А цього 

неможливо допустити якщо виходити із принципів сталого розвитку, одним із 

рівноцінних елементів якого є саме соціальна складова, тобто недопущення 

обумовленого соціальними чинниками погіршення умов життя громадян. 

Розв’язання відміченої дилеми між потребою розвитку передових 

технологій заснованих на новітніх енергетичних принципах і збереженням 

протягом тривалого часу оптимальних умов для розвитку нафтовидобувної та 

сумісних галузей, треба відшукувати у рамках тих управлінських технологій, 

які б надавали можливості для здійснення управління якістю економічного 

зростання. Управляння якістю економічного зростання полягає у вироблені з 

боку державних органів таких організаційно-економічних заходів, які б 

дозволили забезпечити загальну орієнтацію розвитку національної економіки 
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на передових принципах, що зумовлюють суттєве зменшення такого його 

параметру як природоємність, але разом із тим гарантували раціональне 

природокористування у тих галузях, які зберігають своє економічне та 

соціальне значення. Головною метою управління якістю економічного 

зростання є досягнення балансу між необхідністю впровадження новітніх 

технологій, що однак є потенційними чинниками структурного безробіття задля 

недопущення гострих проявів останнього, а отже, збереження суспільно 

прийнятного рівня соціального благополуччя. Останнє має забезпечити 

адаптаційний шлях розвитку суспільства в умовах соціально-економічних та 

техніко-технологічних перетворень. Такими чином, управління якістю 

економічного зростання являє собою реалізацію принципів сталого розвитку в 

сфері державного управління та суспільно-державних відносин. 
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У сучасному розвитку підприємства інновації відіграють вирішальну роль, 

вступають фундаментом інноваційної безпеки, забезпечують його 
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конкурентоспроможність на світових ринках високотехнологічних товарів, 

розвиток та стабільність, технологічні зміни у виробництві. Інноваційна 

безпека є важливою характеристикою діяльності підприємства та водночас 

важливою умовою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

країни в цілому.  

Огляд сучасної наукової літератури дав змогу констатувати відсутність 

єдиного наукового підходу щодо тлумачення поняття інноваційної безпеки та 

визначити основні підходи щодо його змісту. Вагомий внесок у розгляд даного 

питання зробили такі вчені як Ваганова Л.В., Кириченко О.С., Краснощокова 

Ю.В., Шкарлет С.М. та інші.  

Найбільш розповсюдженим є поняття «інноваційна безпека» на 

макрорівні, серед яких можна виділити три основні підходи: 

1) як стан науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, 

який дає змогу забезпечити стабільне функціонування економіки при 

виникненні певних загроз за рахунок власних інтелектуальних і технологічних 

ресурсів; 

2) як спроможність, потенційні можливості інноваційної системи 

генерувати якісні зрушення в економіці, протистояти зовнішнім технологічним 

загрозам; 

3) як досягнення стану високотехнологічного, стабільного, економічно 

ефективного забезпечення інноваціями економіки і соціальної сфери країни, а 

також створення умов для модернізації галузей виробництва, формування і 

реалізації політики стабільного соціально-економічного розвитку країни.  

Основні наукові підходи щодо тлумачення інноваційної безпеки на 

мікрорівні наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Підходи до визначення інноваційної безпеки на мікрорівні 

№п/п  Автори Визначення 

1 2 3 

1 

 

 

Ваганова Л.В. 

 [1 с.203]. 

Інноваційна безпека підприємства – це система основних ідей 

інструментарію та аналізу маркетингової діяльності підприємства і 

зовнішнього середовища, формування стратегії і контролю. 

Основними її елементами є: 

1) підприємство, зовнішнє середовище - структура, культура, 

ресурси, ринки, конкуренти; 

2) формування політики – модель , цілі, стратегії; 

3) реалізація політики – плани, бюджет, маркетингові заходи; 

4) перевірка та контроль політики – результати, процеси, 

передумови об’єктивних та суб’єктивних змін. 

2 
Кириченко О.С. 

 [2 с.127]. 

Інноваційна безпека полягає в забезпеченні високого рівня безпеки 

сталого інноваційного та науково-технічного розвитку 

підприємства. 

3 

Краснощокова 

Ю.В. 

 [3 с.177]. 

Інноваційна безпека – це процес забезпечення умов за яких 

нівелюється (нейтралізується) негативний вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів на стійкість й ефективність інноваційного 

процесу, що є основою незалежності , стійкості, ефективності та 

конкурентоспроможності підприємства в цілому. 
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Продовження  таблиці 1 

1 2 3 

4 

 

 

 

Максимова Т.С., 

Філімонова О.В., 

Лиштван К.В.  

[4]. 

Інноваційна безпека підприємства - це послідовна, запланована, 

цілеспрямована, комплексна діяльність підприємства щодо зміни 

кожного з елементів бізнесу певного підприємства, викликаної 

попитом, обумовленої науково-технічним прогресом і спрямованої 

на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, стиль та 

методи управління. 

5 

 

Шкарлет С.М  

[5 с.112]. 

Інноваційна безпека підприємства передбачає стійкий розвиток, 

який досягається за допомогою використання всіх видів ресурсів та 

підприємницьких можливостей, за якими гарантується найефектив-

ніше їх використання для стабільного функціонування і динаміч-

ного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання 

внутрішньому та зовнішньому негативному впливу (загрозам). 

 

Існують підходи, де поняття «інноваційна безпека підприємства» 

розглядається у поєднанні із станом розвитку його науково-технічного 

потенціалу, його спроможністю на достатньому рівні генерувати позитивні 

зрушення у розвитку та забезпеченні конкурентоспроможності продукції на 

внутрішньому та світових ринках. Підвищення рівня інноваційної безпеки 

створює умови для підвищення захисту економічних інтересів підприємства. 

На наш погляд, поняття інноваційної безпеки як на макро-, так і 

макрорівнях потребує вдосконалення щодо його соціальної компоненти (рівень 

підготовки кадрового складу, освіченість, володіння сучасними компетенціями, 

мобільність тощо). Основною рушійною силою інноваційного розвитку 

залишаються люди, їх знання, вміння, навички.  
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В умовах глобалізації та зростання ролі інновацій для реалізації задач 

модернізації як окремого регіону, так і держави загалом, важливе значення має 

дослідження науково-технічного потенціалу. Оскільки в більшій мірі він 

залежить від стану фінансування науково-дослідних установ та витрат на 

виконання наукових досліджень, а отже доцільним видається здійснити його 

аналіз.  

Значущим є також показник наукомісткості ВВП, тобто його відсоток, що 

виділяється на науку з різних джерел. Аналіз статичних даних Івано-

Франківської області дозволив зробити висновок, що зазначений показник має 

тенденцію зменшення  (рис. 1) і в 2016 р. становив тільки 0,04 % на противагу 

0,17% у 2010 р. Наукомісткість ВВП загалом по Україні протягом 

досліджуваного періоду також зменшилась від 0,81% у 2010 р. до 0,48 % у 

2016 р. [1,2]. 
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Рис. 1 Питома вага обсягу витрат на виконання наукових досліджень у ВВП та в 

регіональному валовому продукті Івано-Франківської області  

Джерело: сформовано  автором за даними [1,2] 

 

Варто відмітити, що у країнах Європейського Союзу за даними 

Європейського сайту статистики наукомісткість ВВП у 2016 р. становила 
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2,03 % і була найвищою у Швеції (3,25 %) та Австрії (3,09 %). Високі значення 

показника також спостерігались в Німеччині (2,94%),  Данії (2,87 %) і Фінляндії 

(2,75 %) [3].   

Щодо структури витрат на виконання наукових досліджень, то протягом 

досліджуваного періоду вона суттєво змінювалась. У 2010 р. найбільшу частку 

(67,9 %) у структурі займали витрати на науково-технічні розробки, проте 

щороку зменшувались і в 2016 р. їх частка склала тільки 28,5%, хоча 

найменшою вона була у 2013 р. (13,1 %). На противагу, значно зросла частка 

витрат на прикладні наукові дослідження від 22,2 % у 2010 р. до 57,6 % у 

2016 р. Також протягом досліджуваного періоду спостерігалось незначне 

зростання частки витрат на фундаментальні наукові дослідження на 3,9 % 

(рис. 2). 
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Рис. 2 Структура витрат на виконання наукових досліджень в  

Івано-Франківській області 

Джерело: сформовано  автором за даними [1,2] 

 

 Таким чином аналіз даних щодо фінансування науково-дослідної 

діяльності в Івано-Франківській області дає підстави для висновку про його 

низькій рівень навіть у порівнянні з аналогічним показником в Україні. Крім 

того спостерігається спадна тенденція витрат на виконання наукових 

досліджень, оскільки витрати держави є дуже малими, а також існує значна 

кількість перешкод щодо зовнішнього фінансування іноземними інвесторами. 

Для вирішення фінансових питань доцільним видається розширення 

можливостей залучення у наукову сферу позабюджетних джерел фінансування, 

адже саме за допомогою інноваційних розробок та нових знань регіон та країна 

можуть збільшити продуктивність економіки і конкурентоспроможність. 

 Перспективним напрямом дослідження залишається розширення меж 

аналізу чинників, що впливають на виконання наукових досліджень та 

інноваційний розвиток, а також пошук рішень у напрямі прискорення 

впровадження у виробництво останніх досягнень науки і техніки та 

удосконалення інноваційної діяльності. 
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області. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://http://www.ifstat.gov.ua 

3 Офіційний сайт Євростату  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/eurostat 
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У сучасній Україні особливо важливого значення набувають питання 

інвестиційної безпеки, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні 

зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом 

забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави.Вивченню 

питання інвестиційної безпеки присвячено чимало літератури. Проте 

інвестиційна безпека на підприємстві досліджена недостатньо. Велику кількість 

наукових досліджень присвячено окремим питанням інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства. Зокрема, досить великий спектр питань 

економічної безпеки інвестиційних проектів та нвестиційної діяльності 

висвітлювалися в працях науковців О. Баранівського, Т. Затонацької, А. 

Ставицького, А. Макухи, Л. Руснак, О. Малютіна, Г. Данилюка, В. Кириленка, 

Я. М. Недашківський, К. Подгорної,С. Ткаленко та інших[1-5]. Незважаючи на 

існування значної кількості напрацювань у теорії інвестицій та економічної 

безпеки, до цього часу спостерігається брак комплексних досліджень щодо 

безпосередньо інвестиційної безпеки на підприємстві. Адже навіть у тих 

роботах, в яких використовується поняття "інвестиційна безпека підприємства", 

її визначення розкрито не повною мірою, а в окремих роботах взагалі відсутнє. 

Проблеми безпеки інвестиційної діяльності пов’язані зумовами залучення 

джерел інвестування та достатності їх обсягу для забезпечення інвестиційної 

діяльності, коли виділяють: пряму інвестиційну діяльність, тобто вкладення у 

виробництво товарів, робіт, послуг, будівництво чи реконструкцію об'єкта 

відповідно до джерел капітальних вкладень; позичковуу вигляді надання 

позики, кредиту (основний інтерес інвестора у процесі цього виду інвестиційної 

діяльності залежить від вчасного одержання прибутку (доходу) як відсотків з 

договорами позики кредиту);  портфельну, тобто у вигляді придбання цінних 

http://www.ifstat.gov.ua/
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паперів (портфельне інвестування передбачає участь інвестора в управлінні 

підприємством, а не лише отримання дивідендів на вкладений капітал). 

На думку вчених інвестиційна безпека підприємства (ІБП) — це такий стан 

підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності, при якому довгострокові 

економічні інтереси підприємства є гармонізованими з впливом суб’єктів 

зовнішнього середовища. За такого стану в умовах виникнення загроз 

підприємство не переходить в кризовий станв довгостроковому періоді, який 

загрожує великомасштабними збитками, втратою конкурентоспроможності, 

порушенням нормального режиму господарської діяльності[2]. 

В процесі комплексного оцінювання інвестиційної безпеки підприємства 

необхідно врахувати її наступні характерні ознаки: 

- об’єктом ІБП є узгодження довгострокових економічних інтересів 

підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності з інтересами суб’єктів 

зовнішнього середовища; 

- довгостроковий характер прояву на розвиток підприємства; 

- основний індикатор узгодження економічних інтересів між суб’єктами — 

це додатковий грошовий потік від реалізації інвестицій; 

- кризовий фінансово-економічний стан підприємства ідентифікується як 

інвестиційна небезпека, яка характеризується збитками великого масштабу, 

втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму 

господарської діяльності; 

- диференціація за стратегічними зонами господарювання (СЗГ) та 

інвестиційними проектами кожної СЗГ; 

- при відсутності інвестиційних проектів в певній СЗГ, інвестиційна 

безпека в ній визначається виходячи з ситуації “без проекту”. Комплексна 

оцінка стану інвестиційної безпеки підприємства досягається за рахунок 

реалізації таких основних принципів [4]. 

Отже, в науковій літературі питання інвестиційної безпеки підприємства 

оформилося в самостійний напрям досліджень. Існують ряд підходів до 

трактування її змісту, проте найбільш доречним, на наш погляд, є розгляд 

інвестиційної безпеки як станів захищеності підприємства — об'єкта 

інвестування, інвестора та їх стейкхолдерів, за яких нейтралізовано усі загрози. 

Напрям подальших досліджень полягає в аналізі комплексних загроз розрізі 

підприємства та його стейкхолдерів (суб'єктів зовнішнього середовища). 
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В Україні на сьогоднішній день велика кількість нафтогазових родовищ 

знаходиться на завершальній стадії розробки і характеризуються високим 

рівнем обводнення продукції та низькими дебітами нафти. Ці родовища 

відносяться до категорії родовищ із важковидобувними запасами і є значним 

резервом нарощування власного видобутку вуглеводнів та забезпечення на цій 

основі потреб держави в енергоносіях. До важковидобувних відносяться більше 

72% запасів нафти, 10 – 15% запасів природного газу. 45% газових родовищ 

мають початкові видобувні запаси менше 1 млрд м3, 88% нафтових родовищ 

мають запаси менше 1 млн т. і за існуючою класифікацією відносяться до "дуже 

дрібних" [1]. 

Стратегія активізації розробки родовищ з важковидобувними запасами 

вимагає вирішення наступних ключових проблем: визначення родовищ, які 

можуть бути потенційно прибутковими; в якій формі і де знаходяться 

залишкові запаси вуглеводнів на даних родовищах; наскільки економічно 

ефективною буде експлуатація родовища.       

В нафтовому бізнесі нафтовіддача не є першочерговим пріоритетом 

надрокористувача. Головне тут, як і для будь-якого бізнесу, є задоволення 

економічних інтересів акціонерів компанії та інвесторів. Як правило, це 

суперечить досягненню максимально можливих значень нафтовіддачі. В той же 

час, збільшення нафтовіддачі і найбільш ефективне використання запасів – 

основна мета власника надр, тобто держави. Тому, утримання рівнів видобутку 

нафти на родовищах з важковидобувними запасами вкрай складне і важливе 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1125
mailto:89muk@ukr.net
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завдання. Для його вирішення, перш за все, необхідно виділити зони 

концентрації рухомих залишкових запасів, що зазвичай приурочені до 

високонеоднорідних колекторів.  Достовірне виявлення таких зон і введення їх 

в активну розробку дозволить обґрунтувати рентабельність подальшої 

експлуатації родовищ та уникнути витрат пов’язаних з проведенням геолого-

технічних заходів в низькопродуктивних ділянках. Надзвичайно важливим є 

визначення ступеня виснаження окремих блоків родовищ та величини 

потенційно-видобувних запасів. Також, при отриманні нових ліцензійних 

ділянок, необхідно виконувати оперативну експертну оцінку рентабельності їх 

розробки, що потребує використання нових наукоємних підходів до вирішення 

завдань, пов’язаних з максимально ефективною експлуатацією родовищ з 

важковидобувними запасами. 

В сучасному світі одним із найпоширеніших та найякісніших інструментів 

при прийнятті оперативних рішень у процесі розробки нафтогазових родовищ є 

тривимірне гідродинамічне моделювання. Проте достовірність таких моделей 

значно залежить від точності вхідних даних, отриманих в результаті не тільки 

промислових досліджень, але і підходів до інтерпретації отриманої інформації. 

Побудова гідродинамічної моделі займає багато часу і вимагає високої 

кваліфікації інженерно-технічного персоналу, особливо при моделюванні 

великих об’єктів з складною будовою та тривалою історією розробки. Для 

обґрунтування достовірності результатів гідродинамічного моделювання 

необхідно застосовувати комплексні аналітичні методи, які повинні передувати 

побудові повномасштабної геологічної моделі. Дані методи дають змогу 

визначити початкові видобувні запаси вуглеводнів, причини їх фактичного 

відхилення від раніше затверджених обсягів і виявити можливості значного 

нарощення [2]. 

Таким чином, детальне комплексне вивчення продуктивних колекторів на 

основі сучасних досягнень геологічних та геофізичних наук, побудова геолого-

гідродинамічних моделей, їх адаптація до історії розробки, виявлення 

залишкових запасів, їх кількісна і якісна оцінка є одним з основних шляхів 

освоєння важковидобувних запасів вуглеводнів. Застосування існуючих і 

створення нових технологічних рішень для ефективного видобутку нафти і газу 

при позитивних економічних показниках, є логічним продовження комплексу 

робіт на низькорентабельних родовищах вуглеводнів [3].  

Ще одним важливим завданням в області надрокористування є оцінка і 

облік запасів вуглеводнів та віднесення їх до певних класифікаційних груп. На 

сьогоднішній день існує ряд класифікацій при оцінці запасів і ресурсів 

вуглеводнів, серед яких є державні класифікації найбільших нафтовидобувних 

країн (Китай, Норвегія, Канада), міжнародних організацій (ООН, WPC), 

інженерних організацій (SPE, AAPG), бірж по цінним паперам та ін. Основною 

метою державних класифікацій є облік об’ємів нафти і газу, контроль 

видобутку з метою розрахунку рентних платежів, вартості ліцензій та 

спецдозволів. Недержавні класифікації використовуються біржами та банками з 

метою залучення інвестицій, компаніями для визначення величини запасів, 
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вилучення яких буде економічно доцільним з врахуванням сучасних технологій 

при існуючих економічних умовах, а також для обліку видобутку та 

стратегічного планування. Великі нафтогазові компанії цікавлять не тільки 

рентабельні, але і нерентабельні, технологічно чи економічно видобувні запаси. 

Аналіз структури таких запасів необхідний для оцінки перспектив переводу їх 

частини в рентабельні у разі зміни економічних умов, а також при появі нових 

методів і технологій залучення даних запасів в розробку. Крім того, для 

нафтогазових компаній є дуже важливою інформація про якісну 

характеристику рентабельних запасів і їх розподіл по продуктивних пластах 

родовища. Дана інформація дає змогу будувати профілі видобутку вуглеводнів, 

з певною почерговістю залучення запасів різної якості, при різних економічних 

сценаріях, що має за мету ефективне управління розробкою 

низькорентабельних родовищ.  

Завдання внутрішньої оцінки запасів, яке стоїть перед видобувною 

компанією може бути вирішене шляхом їх ранжування, виходячи з набору 

існуючих категорій запасів, їх геологічної вивченості та економічної 

ефективності. Тому запаси вуглеводнів умовно розподіляють на категорії: 

рентабельні, умовно-рентабельні, потенційні і такі, що не мають промислового 

значення. Це роблять на основі геологічних, технологічних і економічних 

критеріїв, з метою їх ранжування під буріння, геолого-технічні заходи та 

виділення перспективних зон для проведення дослідно-промислових робіт. При 

такому розподілі запасів вуглеводнів основними є економічні показники, тому 

що саме економічна оцінка дозволяє визначити прибуток який буде отримано 

від інвестицій на конкретній ділянці родовища. Безумовно, між економічними 

показниками і геолого-промисловими характеристиками об’єкта оцінки існує 

тісний зв'язок. Ділянки з кращими фільтраційно-ємнісними характеристиками є 

більш продуктивними, відповідно і мають кращі економічні показники 

експлуатації. Інший важливий фактор при оцінці запасів – це стан геолого-

геофізичної вивченості. Економічну оцінку можна виконати при різних 

ступенях вивченості, але похибка таких розрахунків залежить від наявної 

інформації про досліджуваний об’єкт. Якісні вхідні дані включають в себе 

комплекс критеріїв, основними з яких є: розбуреність, дані сейсморозвідки, 

наявність результатів випробувань, достовірність побудови петрофізичних та 

PVT моделей [4]. 

Управління запасами вуглеводнів можливе шляхом їх умовного розподілу, 

що дозволяє виділити ділянки для буріння нових свердловин, планувати 

геолого-технічні заходи, дослідно-промислову розробку, геологорозвідувальні 

роботи. Також, стає можливим оцінка важковидобувних запасів і їх величини, з 

якими нафтогазовидобувна компанія зможе працювати при отриманні певних 

податкових пільг, появі нових прогресивних технологій або інших факторів які 

дозволять значно скоротити експлуатаційні витрати.  

Розробка родовищ з важковидобувними запасами пов’язана з значними 

складностями, проте інженерний підхід з використанням моніторингу 

розробки, гідродинамічного моделювання, залучення міжнародного досвіду і 
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нових технологій дозволить підвищити рентабельність і отримати додатковий 

видобуток значних обсягів вуглеводнів.     
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Першочерговою проблемою у контексті соціального захисту населення є 

запровадження повномасштабної реформи пенсійної системи, яка повинна 

здійснюватися за трьома рівнями: солідарної системи пенсійних виплат 

(перший рівень), системи накопичувальних індивідуальних пенсійних рахунків 

у рамках загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (другий 

рівень) та системи недержавного пенсійного страхування, яка забезпечуватиме 

виплату додаткової пенсії за рахунок добровільних пенсійних внесків громадян 

(третій рівень). Порядок функціонування першого та другого рівнів системи 

пенсійного забезпечення, а також механізм переходу до обов'язкової 

накопичувальної системи визначені у Законі України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» .Серйозною соціально-економічною 

проблемою, від якої залежить стан соціального захисту населення, є зростання 

рівня безробіття, що загрожує несприятливими соціальними наслідками. В 

цьому випадку необхідною є розробка та доповнення існуючих законодавчих 

актів про працю, визначення компетенції органів державного управління різних 
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рівнів у здійсненні політики зайнятості населення. Ефективне впровадження 

даних заходів забезпечить розширення масштабів виробництва, створення 

нових робочих місць, підвищення зайнятості населення. 

Перехід до ринкової економіки висуває на перше місце проблему 

формування «середнього класу». Саме середній клас є головною рушійною 

силою розвитку ринкової економіки та важливим чинником соціальної 

стабільності. Тому на сьогодні завданням законодавчої та виконавчої влади є 

більш глибоке врахування інтересів та потреб бідних верств населення, 

сприяння тим сферам економічної діяльності, які спроможні забезпечити їх 

переміщення до середнього класу. 

Становлення останнього дасть змогу Україні набути головних ознак 

відкритого демократичного суспільства із соціально-орієнтованою ринковою 

економікою. До цих ознак відносяться наступні: 

- домінування активної життєвої позиції громадян; 

- наявність внутрішніх джерел інвестування; 

- високий платоспроможний попит населення і відповідно масштабний 

внутрішній ринок; 

- демократичні принципи управління, зокрема постійне звітування владних 

структур. 

Забезпечення реалізації заходів соціального захисту населення 

здійснюється сукупністю установ соціального захисту. Нажаль на сьогодні,за 

недостатності ресурсів, немає належної соціально-економічної 

результативності від їх діяльності. Для підвищення позитивних результатів 

діяльності даних органів необхідно: 

- впровадити в практику стратегічне планування і маркетингове управління 

попитом і пропозицією соціальних послуг; 

- збільшити приріст і розподіл ресурсів; 

- здійснити розвиток системи взаємодії установ соціального захисту 

населення на територіальному та державному рівнях; 

- забезпечити обмін фінансовими, кадровими, інформаційними ресурсами 

в рамках загальної системи економічних відносин; 

- залучити кредити у необхідній кількості; 

- організувати вивчення і усунення проблем державного регулювання в 

умовах макроекономічної нестабільності. 

Не менш важливою складовою в удосконаленні системи соціального 

захисту населення є проблема підвищення рівня соціальних інститутів, і перш 

за все за допомогою інформаційної політики, спрямованої на роз’яснювання 

мети діяльності та заходів, які приймаються. Населенню в складних умовах 

трансформаційних змін необхідно відчувати турботу держави та її органів 

управління за стан життя, бути впевненим, що труднощі минуться. 

Спостерігається значна дистанція між задумами і їх практичним втіленням.  

Становлення багаторівневої структури установ соціального захисту 

населення в Україні відбувається дуже складно, що можна пояснити нестачею 

ресурсів та відсутністю належної соціально-економічної результативності від 
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діяльності органів соціального захисту. Механізм реформування системи 

соціального захисту передбачає наявність необхідних ресурсів, створення 

управлінських структур та вироблення відповідних рішень. Для забезпечення 

функціонування механізму перетворення системи соціального захисту 

необхідно здійснити ряд соціально-економічних реформ у державі. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що у 

системі соціального захисту України присутня низка проблем, які потребують 

негайного вирішення. Непрозора законодавча база, присутність великої 

кількості неефективних соціальних пільг, недосконала система фінансування та 

бюрократія а органах соціального захисту. Отже система соціального захисту 

потребує реформування, впровадження нових шляхів та методів, котрі без 

додаткових затрат коштів, матеріальних засобів дозволять працювати більш 

результативно на користь тих, хто потребує соціального захисту. Такими 

напрямками є : перехід від надання пільг та дотацій до адресної допомоги, 

удосконалення законодавства у соціальній сфері, скоротити перелік 

неефективних соціальних виплат, зменшити монополізація держави на ринку 

соціальних послуг. Реформування системи соціального захисту допоможе 

зменшити видатки державного бюджету та покращить добробут незахищених 

верств населення. 
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Вища освіта в Україні стає автономною. А це означає, що навчальні 

заклади тепер повинні думати, де знайти кошти на свій розвиток, і як оновити 

матеріально-технічну базу так, щоб абітурієнт захотів вступити саме до них. Це 

одна проблема. Інша – відсутність мотивації: технічні та інженерні 

спеціальності зараз у дефіциті. Федерація роботодавців заявляє про суттєву 

нестачу висококваліфікованих кадрів. І просить Міносвіти створити робочу 

групу для впровадження дуальної освіти для професійно-технічних 
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спеціальностей. Світова практика свідчить про те, що на дуальні форми 

навчання  підвищений попит, адже вони дають кращу якість освіти.  

Термін «дуальна система» був введений у педагогічну термінологію в 

середині 1960-х років у Німеччині – як нова, більш гнучка форма організації 

професійного навчання. Дуальна освіта в Німеччині має чітку законодавчу базу 

та здійснюється за допомогою торгово-промислових та ремісничих палат. Від 

Німеччини цю систему перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни. 

Дуальна освіта активно практикується у багатьох країнах Європи, де у цій 

системі навчається 50 % осіб, що здобувають освіту. Саме вона дала новий 

імпульс розвитку таким країнам Східної Азії, як Південна Корея і Китай, де 

вона охоплює 33 % осіб, що навчаються. У Німеччині в цьому процесі задіяні 

понад 640 тисяч німецьких підприємств, щорічно вони укладають близько 

півмільйона угод про надання професійної освіти та інвестують у цю галузь 

біля 28 мільярдів євро. 

Концепція дуальної освіти передбачає просторове і часове поєднання за 

принципом 50 на 50% навчання у навчальному закладі та стажування на 

підприємствах. Згідно з дуальним принципом навчання, студенти під час 

стажування на підприємствах складають кваліфікаційні іспити, а фахівці, що 

працюють на підприємствах, беруть активну участь у формуванні переліку 

дисциплін та змісту і структури навчальних програм у ВНЗ. 

Наприклад, у німецьких університетах розрізняють 3 усталені дуальні 

моделі :  

1. Вища освіта інтегрована з професійною освітою: містить в собі класичну 

вищу освіту з практичною професійною (перелік освітніх спеціальностей 

стандартизований). Умовою навчання за цією моделлю є, як правило, атестат 

про середню або середню фахову освіту, а також угода з підприємством.  

2. Вища освіта інтегрована з професійною діяльністю: ця модель 

розрахована у першу чергу на тих, хто має завершену професійну освіту або 

багаторічний досвід роботи за будь-якою спеціальністю. Навчання припускає 

продовження професійної діяльності, якщо вона змістовно пов'язана з 

напрямком навчання. Ця модель освіти доступна без атестата про середню або 

середню фахову освіту. Але обов’язковою є тристороння угода між 

університетом, студентом і підприємством.  

3. Вища освіта інтегрована з виробничою практикою: ця модель дуальної 

освіти передбачає проходження тривалої практики на підприємстві. Умовою 

прийому на цю модель освіти є атестат про середню або середню фахову освіту.  

Стандартна модель вищої дуальної освіти в Німеччині передбачає, що 

практичні знання й навички (75-80 % загального обсягу навчального часу) 

здобуваються на підприємстві. Навчальний заклад дає необхідні теоретичні й 

основні практичні знання (20-25 % часу). Дуальна освіта в Німеччині 

закріплена на законодавчому рівні. Однак після завершення навчання 

випускник не зобов’язаний працювати в компанії, яка його вчила.  

 Зміни в освітньому просторі вищої школи мають бути невідкладними, так 

як індекс глобальної конкурентноспроможності України на 11 місці, а якість 
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підготовки персоналу в компаніях та організаціях – на 94-му. Запровадження 

дуальної форми навчання в університетах сприятиме прогресивним змінам як в 

самих університетах, так і в суспільстві щодо якості надаваних освітніх послуг. 

26 січня 2018 року на Розширеному засіданні Колегії Міністерства освіти і 

науки України було прийнято Концепцію підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти в Україні, в якій передбачається встановлення 

рівноправного партнерства закладів вищої, фахової передвищої, професійно-

технічної (професійної) освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою 

набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх 

адаптація в умовах реальної професійної діяльності. Розроблена концепція 

використовує німецький досвід дуальної форми здобуття освіти, який пропагує 

в Україні Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта та Проект Східного 

партнерства «Дуальна освіта в діалозі». 

Хоча Міністерство освіти і науки України передбачає, що впровадження в 

Україні дуальної освіти можливе не раніше, ніж за 5 років, партнерська 

взаємодія за ланками ланцюга Коледж – Університет – Підприємство 

започаткована вже в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу, зокрема в Інституті інженерної механіки та Інституті 

економіки та управління в НГК.  

Загалом в Україні експеримент навчання за дуальними програмами 

здійснюється в Харківському національному університеті міського 

господарства, Київському національному університеті, Національному 

технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського»,   Національному   університеті «Львівська політехніка» та інших. 

Для остаточного запровадження європейського досвіду надання освітніх 

послуг за дуальною системою в практику українських ЗВО необхідною умовою 

є створення концептуально іншої нормативно-правової бази, так як дуальна 

форма передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на 

робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації.  

 

 

УДК 371.2:37.032 
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КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ 

М.В. Гунченко 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка, кафедра менеджменту і логістики 

Gunchenko_m@ukr.net 

 

Ставлення особистості до своїх соціальних ролей в системі управлінських 

відносин значною мірою зумовлено рівнем її домагань. Рівень домагань тісно 

пов'язаний з самооцінкою керівника, і, відповідно, значною мірою може 

виступати джерелом його саморозвитку, як особистості. Самооцінка – оцінка 

mailto:Gunchenko_m@ukr.net


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 39 

людиною своїх власний якостей, достоїнств і умінь. Рівень домагань – ступінь 

складності завдань, які людина ставить перед собою. Очевидно, що це речі 

різні, хоча і взаємозалежні. 

Саморозвиток особистості керівника визначається його здатністю свідомо 

вибудувати свою шкалу цінностей, яка визначатиме ступінь складності завдань, 

які керівник буде ставити не тільки перед собою безпосередньо, але й перед 

своїми підлеглими. Невисокий рівень домагань в структурі особистості 

керівника не дозволить йому ставити «високі цілі» і завжди буде обмежувати 

місію і цілі колективу. У процесі досягнення сааме цих цілей керівник 

переживає почуття задоволення, вони будуть визначати його переживання 

успіху чи неуспіху. 

Невідповідність між рівнем домагань і рівнем можливостей їх задоволення 

є суттєвим моментом у розвитку особистості керівника. Ця невідповідність 

мобілізує діяльність особистості, змушує її активізуватися. Рівень домагань – 

поняття, введене К. Левіним для позначення прагнення індивіда до мети такої 

складності, яка, на його думку, відповідає його здібностям. Відповідає 

досягненням в якомусь виді діяльності і якійсь сфері спілкування, на котрі 

розраховує людина при оцінці своїх здібностей і можливостей. Він 

характеризує: 

1) рівень складності, досягнення якого є загальною метою серії майбутніх 

дій – ідеальна мета; 

2) вибір суб'єктом мети чергової дії, що формується в результаті 

переживання успіху чи неуспіху ряду минулих дій, – рівень домагань в даний 

момент; 

3) бажаний рівень самооцінки особистості, – рівень Я. 

У результаті дослідження було виявлено, що рівень домагань особистості 

керівника формується під дією певних чинників. Це стандарти успіху, які 

наявні в колективі, рівень самоповаги особистості керівника, його минулий 

досвід, успіхи і поразки в процесі досягнення своїх цілей, міра інтерналізації 

відповідної соціальної ролі (зауважимо, що на рівень домагань значний вплив 

має перший успіх чи неуспіх у досягненні мети в ранньому дитинстві). 

Не тільки експериментальні дані, а й життєва практика засвідчують, що 

успіх зумовлює прагнення де складніших цілей, водночас неуспіх змушує 

людину знижувати свій рівень домагань. Безперечно, у процесі розгляду 

домагань особистості керівника можна помітити вплив суспільно-економічного 

розвитку суспільства в цілому, того чи іншого етапу його розвитку. Також 

потрібно зауважити, що рівень домагань особистості керівника – це один із 

проявів відповідного способу життя людини з його специфічними 

особливостями. 

Розглядаючи рівень домагань особистості в трудовій діяльності керівника, 

вчені простежують його залежність від віку, освіти, статі й соціального 

становища особистості. Зокрема виявлено, що з віком (до певного періоду) 

рівень домагань, пов'язаний із творчими потребами, підвищується, а потім 

знижується. Ці переломні точки в різних професійних групах різні.  
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Мотиваційну сферу особистості характеризують за широтою, гнучкістю і 

ієрархічністю. Під широтою мотиваційної сфери розуміють якісне різноманіття 

мотиваційних чинників. Чим більше у людини різноманітних мотивів, потреб, 

інтересів і цілей, тим більш розвиненою вважається її мотиваційна сфера. 

Гнучкість мотиваційної сфери характеризується різноманіттям засобів, за 

допомогою яких може бути задоволена одна і та ж потреба. Тобто, мова йде про 

можливість заміни однієї мети інший. Ієрархічність мотиваційної сфери – це 

відображення в свідомості людини значимості тієї чи іншої потреби, згідно 

чого одні потреби мають домінуюче значення при формуванні мотиву, а інші – 

підлегле, другорядне. 

 Рівень домагань тісно пов'язаний з мірою залучення "Я" в певну соціальну 

роль. Перш за все поняття «керівник» також може виступати соціальною 

роллю. Якщо роль «керівник» не інтерналізована особистістю людини, то її 

домагання в межах цієї ролі можуть бути досить низькими і не 

підвищуватимуться у разі успіху.  

Завдання саморозвитку особистості керівника в системі організаційної 

поведінки потребує виявлення чинників, які можуть впливати на рівня 

домагань відповідно до певних соціальних ролей. Від рівня домагань залежить 

самооцінка, але не безпосередньо, а опосередковано. Не можна сказати, що 

високий рівень домагань піднімає самооцінку, а невисокий – опускає. Точніше 

говорити, що самооцінка залежить від адекватності домагань керівника, від 

відповідності або невідповідності свого рівня домагань. 
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Зростання обсягів безробітного населення не може ні в якому плані 

позитивно впливати на економіку країни. Перевищення рівня норми кількості 

безробітних може нести за собою падіння рівня ВВП країни, економічної 

нестабільності, призупинення певних процесів в роботі підприємств та в 

результаті підвищення цін на продукти та послуги і т.д. 

Безробіття досліджували такі вітчизняні та іноземні науковці: С. Іванов, Г. 

Кондратьєв, Т.Черниш, П. Нікіфоров, А. Вольська, В. Пиц, Г. Мамонова, О. 

Піжук, Н. Тілікіна, В. Ярошенко, Т. Панюк, А. Оукен, Жан Батіст Сей, та інші. 

Проте, незважаючи на значний науковий доробок перелічених вчених, 

проблема безробіття не є в значній мірі висвітленою і потребує подальших 

досліджень так як статистичні дані з кожним роком змінюються [1, с. 131]. 

Що ж до безробіття в Черкаській області, то однією з можливих причин 

високого рівня безробіття є відсутність повної вищої освіти. В Черкаській 

області за період 2000-2018 рр. помітна стабільність в кількості прийнятих осіб, 

які мали бажання отримати повну вищу освіту (табл. 1). 
Таблиця 1 

Вищі навчальні заклади (на початок навчального року) 
[складено автором за джерелом 2] 

 

 

Період 

Кількість студентів у ВНЗ, тис. осіб Кількість осіб, прийнятих на навчання 

до ВНЗ, тис. осіб 

I–IIрівнів 

акредитації 

III–IVрівнів 

акредитації 

I–IIрівнів 

акредитації 

III–IVрівнів акредитації 

2010/2011 11,3 41,1 4,1 7,9 

2011/2012 11,2 37,7 3,3 6,5 

2012/2013 11,1 35,3 3,4 6,9 

2013/2014 10,8 33,7 3,4 6,9 

2014/2015 9,6 31,6 2,7 6,8 

2015/2016 8,6 30,6 2,4 5,8 

2016/2017 8,1 30,6 2,3 5,8 

2017/2018 5,6 31,4 1,5 5,5 

 

За даними таблиці 1 можемо помітити, що кількість зареєстрованих 

студентів, які вступили до ВНЗ за період 2010-2018 рр. (на початок року) мають 

динаміку до змін в обсягах. За період 2016-2018 рр. (на початок року) кількість 

осіб, які були прийняті до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації зменшилась на 0,8 тис. 

осіб і становила 1,5 тис. осіб., що ж до ВНЗ з ІІІ-ІV рівнів акредитації, то 

ситуація дещо краща, обсяг зменшення студентів становив 0,3 тис. осіб. 

Відсутність повної вищої освіти може бути однією з причин такого рівня 

безробіття даного регіону. Адже, більшість роботодавців потребують 

працівників з повною вищою освітою. 

Показники ринку праці в Черкаській області відображають значні зміни в 

обсягах економічно активного населення (в тому числі зайнятого та 

безробітного населення) та номінальної середньомісячної заробітної плати 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

Обсяги економічно активного населення у віці 15-70 років та номінальна 

середньомісячна заробітна плата [складено автором за джерелом 2] 

 

 

Період 

Економічно активне 

населення (тис. осіб) 

у тому числі: Номінальна 

середньомісячна 

заробітна плата 

(грн.) 

 

у віці 

15-70 

років 

Працездатного 

віку 

зайняте 

населення 

працездатного 

віку 

безробітне 

населення 

працездатного 

віку 

2010 627,3 578,4 516,0 62,4 1835 

2011 624,1 576,6 518,9 57,7 2155 

2012 618,5 578,0 522,2 55,8 2508 

2013 617,3 579,3 524,1 55,2 2682 

2014 584,3 567,3 507,5 59,8 2829 

2015 580,2 566,3 509,6 56,7 3360 

2016 577,3 566,9 507,1 59,8 4148 

2017 577,6 566,6 507,4 59,2 6042 

 

З таблиці 2 можемо зробити висновки, що обсяги економічно активного 

населення в Черкаській області починаючи з 2014 р. мають негативну динаміку 

як для осіб віком 15-70 років, так і для осіб працездатного віку з кожним роком 

зменшується. Кількість зайнятого населення також відображає негативну 

динаміку. 

Розміри номінальної середньомісячної заробітної плати відображають 

тенденції до збільшення в Черкаській області. 

Що до ситуації в 2018 р., то слід відмітити зареєстроване безробіття за 

даними Державної служби статистики в Черкаській області за період січень-

лютий 2018 р. (табл. 3). 
Таблиця 3 

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій у 2018 році 
[складено автором за джерелом 2] 

 Кількість зареєстрованих 

безробітних 

Середній 

розмір 

допомоги за 

місяць, 

гривень 

Кількість 

вакансій, 

одиниць 

Навантаження 

на одну  

вакансію, осіб осіб у % до населення 

працездатного 

віку 

Січень  19884 2,7 2397 609 33 

Лютий  20682 2,8 2330 949 22 

 

Можемо помітити, що кількість зареєстрованих безробітних на початку 

року становила 19 884 особи, за результатами статистичних даних, було 

визначено, що кількість безробітних в лютому зросла на 798 осіб. Середній 

розмір допомоги за місяць зменшився на 67 грн., кількість вакансій зросла на 

340 одиниць, а кількість осіб, які претендують на одну вакансію зменшилось на 

11 осіб. 

В цілому, можна сказати, що рівень кількості безробітних в Черкаській 

області коливається. Не можна акцентувати увагу тільки на одну причину 

збільшення даного показника, наприклад, на кількість осіб, які мають вищу 
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освіту, ми не можемо стверджувати, що це є основною проблемою, але це може 

бути однією з причин зміни рівня обсягів безробітних. Для того, щоб більш 

точно визначити причини та проблеми збільшення обсягів безробітних слід 

проводити анкетування, опитування та інші засоби для аналізу та пошуку 

вирішення даної проблеми. 
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Гаслом Всесвітнього економічного форуму в Давосі (ВЕФ) у 2017 році 

було оголошено «Чуйне та відповідальне лідерство». При цьому, на форумі 

прийшли до висновку, що світу потрібні лідери, які: 

- можуть надихати інших; 

- беруть участь в конструктивному конфлікті і можуть продемонструвати 

результати за допомогою співпраці; 

- можуть сприймати різноманітність точок зору, постійно запитуючи: «Що 

мені не вистачає? Які наші сліпі плями?»; 

- можуть адаптуватись до постійних змін, які через свій досвід вчаться 

чомусь новому [1, 2]. 

Відому на сьогодні кількість моделей, методів, стилів, технологій, 

інструментів і прийомів впливу лідера на людей з метою забезпечення 

необхідної йому і організованій ним групі послідовників поведінки оцінити 

важко. Проте, незаперечним можна вважати факт, що більшість моделей і 

критеріїв, використаних їх численними авторами для опису різноманітних 

стилів лідерства, ґрунтуються на можливих варіантах досягнення/забезпечення 

позитивних результатів спільної діяльності типової управлінської пари «лідер – 

послідовники» за рахунок налагодження належних взаємовідносин між ними  

[3, 4]. При цьому, якщо за основу «належних відносин» вважати прийняті ВЕФ 

рекомендації, то навіть в цьому переліку очевидна присутність таких трьох 

оціночних критеріїв, як досягнення результату, вміння надихати інших і вміння 

управляти собою (сприймати інші точки зору, адаптуватись, навчатись, 

отримувати досвід), яким повинен відповідати лідер. 

mailto:pvp.sspp@i.ua
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Проте, неупереджене порівняння критеріїв хороших лідерів і їх хороших 

послідовників, які можна отримати в результаті опитування двох груп будь-

яких учасників процесу управління (студентів, рядових працівників, 

менеджерів, керівників) за двома запитаннями «Яким би Ви хотіли бачити 

свого керівника-лідера?» і «Яким би Ви хотіли бачити свого підлеглого-

послідовника?», виявляють разючу схожість бажаних характеристик як зі 

сторони керівників, так і зі сторони підлеглих: чесність, компетентність, 

далекоглядність, здатність до спільної дії, здатність надихати інших можуть 

бути характеристиками як лідера, так і його підлеглого. 

З цих позицій вважаємо за доцільне звернути увагу на наступну цікаву 

обставину. Більшість дослідників і авторів різноманітних моделей і стилів 

лідерства, визначивши лідера – провідника групи послідовників як того, хто є 

«… перший, головний, за ким йдуть, на кого рівняються, хто визначає 

поведінку інших» [5, 6, 7] , ніби відразу забувають про той факт, що будь-який 

індивідуум, будучи лідером в своїй групі є, як правило, послідовником іншого 

лідера – духовного, інтелектуального, наукового, політичного і т. ін.  

Тобто, будь-яка особистість з повним набором притаманних їй 

персональних рис і характеристик одночасно і з тими ж рисами і 

характеристиками перебуває як в іпостасях лідера, так і послідовника. При 

цьому, її риси та характеристики є двома сторонами (задатки лідерства і 

схильність до послідовництва) однієї медалі – набору рис і характеристик 

конкретної особистості. Однак, цілком очевидно, що одна і та ж особистість не 

може володіти двома на 100% різними наборами характеристик для виконання 

різних ролей якщо тільки у неї не діагностовано дисоціативний розлад 

ідентичності (англ.  dissociative identity disorder, DID) – психіатричний діагноз 

роздвоєння особистості.  

В цьому контексті доцільно звернути увагу на існування односторонньої 

медалі – відомої математичної моделі –  стрічки (петлі, поверхні або листа) 

Мебіуса-Лістінга [8], яка у звичайному Евклідовому просторі є неперервним 

об’єктом – простою поверхнею лише з однією стороною і лише з одним краєм. 

При цьому, якщо на одній стороні звичайної стрічки розташувати 

характеристики лідера (одна сторона медалі) , а на іншій – послідовника (друга 

сторона медалі), то після її трансформації в стрічку Мебіуса-Лістінга, ми 

отримаємо модель особистості лідера, яка є відображенням однієї особистості з 

наявними задатками і лідера, і послідовника, що може використовувати свої 

знання, досвід, кваліфікацію, навички і схильності у відповідності від ситуації і 

як лідер, і як послідовник.   Тобто, одностороння стрічка Мебіуса-Лістінга є 

чудовою і очевидно незаперечною ілюстрацією існування явища нерозривності 

зв’язку між феноменами лідерства – послідовництва, нерозривності 

характеристик однієї і тієї ж особистості, яка, володіючи характеристиками 

лідера, тією ж мірою може бути послідовником і навпаки, проявляючи 

необхідну поведінку в залежності від ситуації.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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Звідси висновок – потужний лідер повинен володіти всіма рисами 

хорошого послідовника, а основою лідерства є здатність підпорядковуватись 

лідеру. 

На цьому фундаменті і повинна будуватися сучасна культура лідерства, 

коли між керівником-лідером і працівником-послідовником створюється не 

ієрархічна дистанція, а простір взаємодії, в якому розкривається творчий 

потенціал кожного учасника, що включає особисті цінності, знання і досвід. В 

такому випадку феномен лідерства реалізується через співпрацю пари 

особистостей «лідер – послідовник», об’єднаних спільною метою. У випадку ж 

наявності групи послідовників в ній множина типових пар «лідер – 

послідовник» утворюють середовище, в якому всі учасники певним чином є 

залученими до лідерства, тобто – стають співлідерами, утворюючи т. зв. 

«команду лідерів» - поняття, яке останнім часом набуває поширення в зв’язку з 

новим напрямом розвитку лідерства через розкриття здібностей послідовників. 

Так звана концепція «голубого океану» [9] розглядає нерозкриті таланти 

членів команди як «голубий океан», вивчення, відкриття і використання якого 

приведе до високих результатів роботи всієї команди і підвищення 

ефективності лідерства.  

Перспективним дослідженням за напрямом інтерпретації процесів 

формування команд лідерів у менеджменті можуть посприяти також оцінка і 

використання потенціалу такої таємниці стрічки Мебіуса, як можливості поділу 

останньої на певну кількість нових кільцевих стрічок з дещо іншими 

характеристиками але нерозривно зв’язаних (т. зв. парадромні кільця), кожне з 

яких, володіючи своїми оригінальними характеристиками, одночасно взаємодіє 

із всіма іншими, які утворюють множину віртуально окремих об’єктів 

(співлідерів), породжених первинною стрічкою (лідером) [10]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Global Human Capital Report 2017 / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-

2017/?doing_wp_cron=1522573677.4406569004058837890625  

2. Schwab K. A call for responsive and responsible leadership / Klaus Schwab // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://www.weforum.org/agenda/2017/01/a-call-for-responsive-and-responsible-

leadership/  

3. Дзвінчук  Д. І. Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства / 

Д. І. Дзвінчук, М. О. Лютий, В. П. Петренко // Зб. наук. праць «Гуманітарний 

вісник Запорізької державної інженерної академії». – 2016. – Вип. 64. – С. 44-

60. 

4. Дзвінчук Д. І.  Шодо теоретичного аналізу і уточнення поняття 

«управлінська пара» як основи розвитку та удосконалення публічного 

управління / Д. І. Дзвінчук, О. В. Лютий, В. П. Петренко // Зб. наук. праць 

«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». – 2016. – 

Вип. 67. – С. 191-202. 

http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/?doing_wp_cron=1522573677.4406569004058837890625
http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/?doing_wp_cron=1522573677.4406569004058837890625
https://www.weforum.org/agenda/authors/klaus-schwab
https://www.weforum.org/agenda/authors/klaus-schwab
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/a-call-for-responsive-and-responsible-leadership/
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/a-call-for-responsive-and-responsible-leadership/


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 46 

5. Козлов Н. І. Лідер. Лідерство / Н. І. Козлов // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://psychologis.com.ua/liderzpt_liderstvo.htm  

6. Ліпенцев А. Розвиток лідерства в органах публічної влади у контексті 

завдань надання якісних адміністративних послуг: теоретичні та методологічні 

аспекти / А. Ліпінцев // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Lipencev.pdf  

7. Астахова Т. Г.  Концептосфера лідерства: історико-філософський 

вимір / Т. Г. Астахова // IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми і шляхи удосконалення економічного механизму підприємницької 

діяльності» (29-30 березня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.confcontact.com/2012_03_30/9_astahova.php  

8. Стрічка Мебіуса / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Стрічка_Мебіуса  

9. Chan Kim W. Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create 

Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant / W. Chan Kim & 

Renée Mauborgne. –  Harvard Business Review Press, 2015. – 320 p. 

10.  Ерохин М. А. Исследование листа Мебиуса с точки зрения 

математики / М. А. Ерохин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://moluch.ru/archive/63/10067/  

 

 

УДК 316.422.42 

ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
ЗА К. КАМЕРОНОМ І Р. КУЇННОМ 

О. М. Дюк 

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

e-mail: oksanka_djuk@ukr.net 

 

У світовій практиці існує ряд досліджень, які присвячені класифікації та 

моніторингу стану корпоративної культури. Аналіз типів корпоративної 

культури являється одним з інструментів, за допомогою якого можна 

здійснювати її загальну оцінку. Будь-яка типологія виділяє ідеальні типи, які 

рідко можна зустріти на вітчизняних підприємствах, так звані еталонні типи 

корпоративної культури, але все ж таки вони не менш яскраво представляють 

основні тенденції діяльності підприємств. 

У сучасній науковій літературі висвітлено різні підходи до типологізації 

корпоративної культури. Так, К. Камерон та Р. Куїнн, виокремлюють кланову, 

ієрархічну, ринкову та адхократичну корпоративні культури [1], загальні риси, 

яких представлені та рис. 1.  

При цьому зазначимо, що поняття «корпоративна культура» та 

«організаційна культура» у подальшому контексті ототожнюються. 
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Рис. 1 Загальні риси типів корпоративної культури за К. Камероном і Р. Куїнном 

(сформовано автором на основі джерела [1]) 

 

Кланова корпоративна культура характеризується теплими та дружніми 

відносинами між співробітниками, у яких є дуже багато спільного, свої традиції 

та звички. Керівників підприємств сприймають, як наставників, а на кожного 

працівника покладені певні обов’язки. Велика увага приділяється моральному 

мікроклімату, вдосконаленню особистості працівників та згуртованості 

колективу. Відповідно, за рахунок єдності та згуртованості, орієнтації на 

споживача, організації з клановою корпоративною культурою ефективно 

виживаю в умовах жорсткої конкуренції. 

Ієрархічну корпоративну культуру дуже часто, ще називають 

бюрократичним типом корпоративної культури, тому, що за основу взято 

правила, ієрархію, відповідальність. 

У теперішній час даний тип корпоративної культури притаманний великим 

підприємствам та організаціям, в основному державним. До працівника в такій 

культурі ставляться, як до «деталі», яку можна замінити на рівноцінну за 

навичками та уміннями, але дуже цінується старанність та наполегливість.  

Ринкова корпоративна культура зорієнтована на зовнішнє оточення та 

результат, а не на свої внутрішні чинники. Її головною метою є 

конкурентоспроможність, продуктивність, індивідуалізм, підприємливість, а 

кінцевим результатом – перемога у конкурентній боротьбі. Інструментом, за 

допомогою якого можна досягнути головної мети ринкової корпоративної 

культури є персонал, до якого застосовують різні методи матеріального 

стимулювання, для підвищення продуктивності праці. 

І нарешті, адхократична корпоративна культура – це культура 

підприємства, яке найшвидше реагує на зовнішні зміни, і поєднує в собі 
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новаторство та творчість. Такий тип корпоративної культури найбільше 

притаманний підприємствам, що займаються науковими дослідженнями, 

новітніми технологічними розробками. 

Оцінка корпоративної культури за методикою ОСАІ передбачає 

проведення опитування працівників підприємства за допомогою спеціально 

розробленого опитувальника, на основі якого визначаються шість ключових 

характеристик корпоративної культури:  

1) найважливіші характеристики організації;  

2) загальний стиль лідерства в організації;  

3) управління найманими працівниками;  

4) об’єднувальна сутність організації;  

5) стратегічні цілі;  

6) критерії успіху [1]. 

Іншими словами, результати діагностики за допомогою методики ОСАІ 

вказують на найважливіші характеристики діяльності підприємства, на 

відмінність його культури від інших. Однак дана методика не визначає впливу 

культури на економічні результати діяльності даного підприємства, не оцінює 

загальний рівень його корпоративної культури, не дозволяє виокремити ті її 

елементи, які слід розвивати у першу чергу, а значить не задовольняє в повній 

мірі потреби економічної діагностики. Тим не менше вважаємо, що методика К. 

Камерона та Р. Куїнна цілком може бути використана на практиці переважно в 

процесі експрес-оцінки корпоративної культури [2]. 

Важливим фактором для розвитку вітчизняних підприємств є 

корпоративна культура, за допомогою якої можна значно підвищити 

продуктивність праці та відповідальність працівників. Причиною припинення 

розвитку підприємства, або навіть банкрутства може бути нездорова 

корпоративна культура.  

Своєчасна діагностика корпоративної культури необхідна для визначення 

її впливу на діяльність підприємства. На жаль у сучасній науковій літературі не 

існує єдиного підходу до діагностики корпоративної культури, тому ключовим 

завданням подальшого дослідження можуть бути питання вимірювання впливу 

корпоративної культури на діяльність вітчизняних підприємствах. 
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Економічна безпека промислового - це такий стан корпоративних ресурсів 

(ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, 

прав) і підприємницьких можливостей, при якому гарантується найбільш 

ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного 

науково - технічного та соціального розвитку, запобігання внутрішніх і 

зовнішніх негативних впливів та загроз[1].  

Ефективна безпека діяльності промислового підприємства повинна 

 забезпечуватися на таких взаємопов'язаних напрямах: 

• захист від злочинного світу; 

• захист від порушень закону з тим, щоб самим не потрапити під його 

санкції; 

• захист від недобросовісної конкуренції; 

• захист від протиправних дій власних співробітників. 

Щодо останнього напряму, то цей напрям дій реалізується на таких 

ділянках: 

• виробничій (збереження матеріальних цінностей); 

• комерційній (оцінювання партнерів, юридичний захист інтересів); 

• інформаційній (визначення значущості інформації, порядку надходження, 

використання, передання, захисту від викрадення) 

• кадрового забезпечення 

 Грамотно організовані вище перелічені функціональні складові 

економічної безпеки підприємства допоможуть не тільки вибудувати ефективну 

методику боротьби з проблемами, що виникають під час роботи промислового 

підприємства, а й забезпечувати постійну профілактику виникнення негативних 

ситуації та упередження рейдерських захоплень. 

Серед можливих загроз економічній безпеці промислового підприємства 

виділяють два основних: 

-  внутрішні (дії / бездіяльність співробітників, які можуть підірвати 

роботу організації, витік інформації, проблеми з партнерами і т.д.); 

- зовнішні (кримінальна діяльність конкурентів і приватних осіб, 

неспроможні партнери, різні правопорушення з боку високопосадовців. 

За умови вчасної і правильної оцінки ймовірностей виникнення загроз 

можна застосувати ефективні методи профілактики та боротьби з такими 

проблемами, збудувавши загальну систему економічної безпеки на 

промисловому  підприємстві.  

Функціональні складові економічної безпеки поділяють на : 

- фінансову, 

- інтелектуальну 
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- кадрову, 

- політико-правову, 

-  екологічну; 

- силову. 

Для організації ефективної економічної безпеки промислового 

підприємсва зазвичай створюється спеціалізована служба, діяльність якої 

спрямована на розробку і здійснення профілактичних заходів щодо захисту 

бізнесу, збіру і зберігання інформації про партнерів і співробітників організації, 

захист інформаційної безпеки, здійснення охорони території та майна 

промислового підприємства та інші супутні завдання. 

Економічна безпека промислового підприємства повинна формуватися з 

урахуванням індивідуальних особливостей бізнесу, її структура і суть залежить 

від законодавчої бази, ресурсів, що виділяються, розуміння співробітниками 

політики безпеки, а також від практичного досвіду і знань керівників. Залежно 

від потреб і завдань конкретної системи безпеки розробляються відповідні 

способи і виділяються кошти.  

Таким чином, алгоритм побудови такої системи включає:  

1) вивчення специфіки діяльності, 

2) визначення місця промислового підприємства на ринку, 

3) виявлення та аналіз загроз, 

4) аналіз  напрацьованих заходів, 

5) моделювання нової системи, 

6) впровадження нової системи, 

7) експертна оцінка ефективності впровадженої системи. 

Більшість недружніх поглинань промислових підприємств грунтується на 

помилках в управлінні, особливо, при оформленні документів. У будь-якому 

випадку, якщо раптом починають скуповуватися акції або частки бізнесу, 

надходять запити від держорганів за інформацією про акціонерів і цінні папери, 

виробляються підкуп або шантаж управлінців – це означає, що організацією 

зацікавилися. Слід спочатку виключити всі варіанти і "шпарини" для осіб, які 

бажають захопити промислове підприємство.  

В умовах недосконалого українського законодавства і слабо розвиненою 

економіки прижилося таке явище, як "Грінмейл" - діяльність з отримання 

надприбутку за рахунок спекуляцій і зловживання правами, тому до обов'язків 

служби безпеки додається також завдання профілактики та боротьби з цим 

новим видом небезпеки. 

В сучасних словниках грінмейл (від англійського greenmail - буквально, 

"зелена пошта") – діяльність, спрямована на отримання надприбутку за 

допомогою спекуляцій чи зловживань своїми правами акціонера по 

відношенню до підприємства. Дана мета досягається шляхом придбання такої 

кількості акцій промислового підприємства, щоб створити загрозу його 

ворожому поглинанню з метою подальшого перепродажу цих акцій за 

завищеною ціною тій самій компанії. Даний термін походить від blackmail 

("чорна пошта") - кримінально караний шантаж, вимагання. [2] 
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Однак між "зеленою" та "чорною поштою" існує принципова відмінність: 

класичний грінмейл завжди здійснюється в рамках закону. 

Практика корпоративного шантажу вперше була застосована в середині 

80-х років ХХ ст. в США, коли відомі фінансисти Томас Пікенс (Thomas 

Pickens) та Джеймс Голдсміт (James Goldsmith) отримали надприбутки в 

операціях з компаніями Goodyear Tire та Occidental Petroleum, використовуючи 

елементи грінмейлінгу[5]. 

В якості ефективного методу забезпечення економічної безпеки може 

виступати бізнес-розвідка – це діяльність із збирання і обробку інформації для 

прийняття більш виважених управлінських рішень. До її видів відноситься 

конкурентна розвідка, спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Це легальні способи. До нелегальним способів відноситься 

промислове шпигунство – незаконна діяльність з отримання, використання 

інформації комерційної або службової таємниці. До заходів запобігання 

промислового шпигунства можна віднести захист зовнішнього периметра, 

шифрування інформації, продумані ефективні внутрішні політики 

підприємства. 

Отже, необхідність вивчення факторів та управління економічною 

безпекою обумовлена потребою недопущення переростання чинників у загрозу 

безпеки, запобігання кризовим ситуаціям, гарантія стабільного рівня об’єкту 

безпеки, мінімізації можливих економічних збитків. Забезпечення економічної 

безпеки промислового підприємства повинно передбачати: класифікацію 

дестабілізуючих чинників безпеки і контроль над ними; ідентифікацію загрози 

внаслідок втрати контролю над чинником; розробку та виконання заходів щодо 

подолання загроз [3]  
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На виконання зобов’язань України за Договором про заснування 

Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в 2015 році Україною 

було прийнято Закон України «Про ринок природного газу» [1].  

Прийняття [1] сприяло створенню ефективного конкурентного середовища 

на ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у 

тому числі, передбачених Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього 

ринку природного газу [2] та Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту 

та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі 

природного газу [3]. Положення Закону [1] регулюють правові, економічні та 

організаційні засади функціонування ринку природного газу та передбачають 

створення нормативної бази діяльності на ринку природного газу, забезпечення 

недискримінаційного доступу до ринку природного газу його суб’єктів та всіх 

споживачів. 

Метою даної статті, є дослідження проблем доступу суб’єктів ринку 

природного газу до внутрішньопромислових трубопроводів суміжних 

газовидобувних підприємств, з метою переміщення природного газу до 

газотранспортної системи України (далі - ГТС), газорозподільної системи (далі 

- ГРМ) або окремим споживачам. 

Єдину газотранспортну систему України було побудовано як складну 

систему з функціями синхронізації операцій видобутку, транспортування, 

зберігання та розподілу природного газу.  

Основною складовою ГТС є мережа магістральних газопроводів та 

газопроводів-відгалужень, що являє собою єдиний технологічний комплекс, 

який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина 

газопроводів, становить 38,55 тис.км, у тому числі магістральних газопроводів 

– 22,16 тис. км і газопроводів-відгалужень – 16,39 тис.км. Кількість 

газорозподільних станцій (ГРС), що обслуговуються оператором ГТС ПАТ 

«Укртрансгаз», становить близько 1455 [5], регламентом функціонування ГТС, 

відповідно до положень [1]  є Кодекс газотранспортної системи [5]. 

При цьому, забезпечення споживачів природним газом здійснюється 

газовими мережами тиском до 1,2 МПа, довжина яких становить близько 287 

тис. км. Необхідний режим газопостачання в цих мережах забезпечують 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_926
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_926
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 53 

близько 30 тис. газорегуляторних пунктів (ГРП), регламентом функціонування 

ГРМ, згідно з [1], є Кодекс газорозподільних систем [6]. 

Наведені нормативно-правові акти було розроблено на підставі 

європейських норм та практик, разом з тим в Україні є ряд національних 

особливостей, що не мають аналогів в Європі й, відповідно, які не були 

враховані в попередній редакції Закону. 

Так в Україні, існує категорія споживачів та точок входу в ГРМ, які не 

мають фізичного з’єднання з ГТС та/або ГРМ та для яких передача природного 

газу з  ГТС та/або ГРМ можлива виключно внутрішньопромисловими 

газопроводами суміжного газовидобувного підприємства, що становлять 

частину інфраструктури родовища нафти і газу або призначені для 

переміщення видобутого природного газу від місцезнаходження родовища до 

станції переробки. Фізичні точки передачі природного газу з використанням 

інфраструктури газодобувних підприємств  зображено на рисунку 1. [7] 

 

 
Рис. 1 Точки входу та виходу з ГТС. Фізичні точки приєднання газодобувних 

підприємств 
 

Для забезпечення надійного та сталого забезпечення потреб зазначених 

споживачів та постачальників природного газу (в тому числі операторів ГРМ) 

ПАТ «Укргазвидобування» (а також ПАТ «Укрнафта» та інші газовидобувні 

компанії, які виконують переміщення видобутого природного газу 

безпосередньо до газорозподільних мереж Операторів ГРМ) здійснює технічне 

обслуговування, контроль режимів експлуатації газопроводів, підготовку 

природного газу для його передачі в газорозподільну систему або 

безпосередньо споживачам, зокрема його одоризацію та редукування. Наявну 

інформацію щодо кількості споживачів та точок входу до/з ГТС або ГРМ 

наведено в таблиці 1.  

Діяльність з транспортування природного газу, розподіл та постачання 

його кінцевим споживачам регулюється положеннями [1], [5], [6] при цьому 

питання переміщення природного газу внутрішньопромисловими 

трубопроводами газовидобувних підприємств, згідно з положеннями статті 56 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 54 

Закону України «Про ринок природного газу» [1], мають визначати правила 

доступу суб’єктів ринку природного газу до газопроводів, що становлять 

частину інфраструктури родовища нафти і газу або призначені для 

переміщення видобутого природного газу від місцезнаходження родовища до 

станції переробки, які встановлює центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому 

комплексі, за погодженням із Регулятором. 
Таблиця 1  

Загальна кількість прямих споживачів та точок входу/виходу  

 ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» до/з ГТС та/або ГРМ, які не 

мають фізичного з’єднання з ГТС та/або ГРМ 

Назва точки 
виходу/виходу 

Територіальне розташування Кількість 

ПАТ «Укргазвидобування» 

Точки входу до 
газорозподільних 

систем  (ГРС та вузли 
редукування газу) 

Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Луганська, 
Сумська, Донецька, Львівська, Івано-Франківська, 
Волинська, Закарпатська та Чернівецька області 

107 

Точки входу до 
«прямих» споживачів: 

Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, 
Луганська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська, 
Закарпатська, Донецька та Чернівецька області 

544 

ПАТ «Укрнафта»   
Точки входу до 

газорозподільних 
систем (ГРС та вузли 

редукування газу) 

Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, 
Чернігівська, Львівська, Івано-Франківська та 
Чернівецька області 

63 

 

Не зважаючи на те, що Закон України «Про ринок природного газу» [1] 

набув чинності в 2015 році, питання переміщення природного газу 

внутрішньопромисловими трубопроводами суміжних газовидобувних 

підприємств та правил доступу суб’єктів ринку природного газу до зазначених 

трубопроводів залишається не врегульованим, внаслідок чого газовидобувні 

підприємства зазнають економічних збитків.   
Таблиця 2  

Об’єм переміщеного природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами 

ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» до газорозподільних мереж операторів 

ГРМ 

 2016 2017 

ПАТ «Укргазвидобування» 
Обсяги, тис. м³ 518 026,672 484 025,18 

Вартість  послуг транспортування    
з врахуванням ПДВ, грн. 

30 372 702,020 28 240 496,966 

ПАТ «Укрнафта» 

Обсяги, тис. м3 389 440,103 386 205,772 

Вартість послуг транспортування    з 
врахуванням ПДВ, грн. 

43 309 749 58 045 462 

Всього:   

переміщено природного газу, тис. м3 907 466,775 870 230,952 
Вартість послуг транспортування    з 

врахуванням ПДВ, грн 
73 682 451,02 86 285 958,966 
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Оператори газорозподільних систем та «прямі» споживачі здебільшого 

відмовляються заключати відповідні договори та оплачувати отримані послуги 

з переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами, 

обґрунтовуючи відсутністю правових підстав (не врегульованість даного 

питання) у чинному законодавстві.  

До набуття чинності Закону, відповідно до роз’яснень Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 

послуг, послуги з переміщення природного газу внутрішньопромисловими 

трубопроводами прирівнювалися до послуг з транспортування магістральними 

газопроводами та оплачувалися у розмірі тарифу на транспортування 

відповідного об’єму газу. 

Слід зазначити, що відповідно до положень частини шостої статті 4 Закону 

[1], ціни на ринку природного газу, що регулюються державою (зокрема тарифи 

на послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) 

природного газу та послуги установки LNG, а також інші платежі, пов’язані з 

доступом до газотранспортних і газорозподільних систем, газосховищ та 

установки LNG) або приєднанням до газотранспортної або газорозподільної 

системи повинні бути: 

- недискримінаційними, 

- прозорими, 

-  встановленими з урахуванням вимог цілісності газотранспортної системи 

виходячи із економічно обґрунтованих та прозорих витрат відповідного 

суб'єкта ринку природного газу та з урахуванням належного рівня 

рентабельності, а також, де це можливо, встановленими з урахуванням 

зіставлення з показниками аналогічних категорій регульованих цін, 

встановлених Регулятором для інших суб'єктів ринку природного газу, або 

таких, що діють на ринках природного газу інших держав. 

Крім того, будь-які платежі, пов'язані з доступом до газотранспортних і 

газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG або приєднанням до 

газотранспортної або газорозподільної системи (у тому числі тарифи на 

послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) 

природного газу та послуги установки LNG), розраховуються незалежно від 

фізичного шляху слідування природного газу. 

Так, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України [8], до 

складових ціни газу як товару, яку сплачують споживачі, серед іншого входить 

тариф на розподіл та транспортування газу. 

Таким чином, споживачі, які фактично не мають фізичного з’єднання з 

ГТС та/або  ГРМ оплачують операторам ГРМ та Оператору ГТС вартість 

послуг з розподілу та транспортування природного газу, при цьому зазначені 

роботи, а саме переміщення природного газу зазначеним споживачам здійснює 

суміжне газовидобувне підприємство внутрішньопромисловими 

трубопроводами. 

Питання компенсації (оплати) суміжним газодобувними компаніям, через 

виробничу інфраструктуру яких здійснюється переміщення природного газу, 
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може бути врегульоване шляхом внесення змін до Закону [1] та прийняттям 

відповідного нормативно-правового акта (правил). 
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В умовах сьогодення результативність функціонування і розвиток 

підприємств усе більшою мірою визначається тим, наскільки їх система 

управління відповідає швидко змінюваним умовам. Нестабільність зовнішнього 

середовища функціонування підприємства та одночасно неефективність 

внутрішньоорганізаційного менеджменту у відповідь на змінні умови 

http://utg.ua/utg/customers/points.html
mailto:zapib@ukr.net
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середовища об’єктивно зумовлюють необхідність пошуку шляхів, методів, 

інструментів, які б допомогли передбачити та подолати кризові явища й 

забезпечити ефективність функціонування і розвиток. Сукупність дії всіх 

факторів зовнішнього середовища може забезпечити ефективне 

функціонування підприємства та його розвиток за умови їх діалектичного 

зв’язку.  

Проте, часто в реальному житті нестабільність середовища підприємства 

буває настільки високою та непередбачуваною, що її вплив на підприємство 

має руйнівний характер. Відтак, якщо виходити з реально існуючого факту, 

очевидною стає об’єктивна необхідність дослідження стану та динаміки 

факторів середовища з подальшим можливим передбаченням його впливу на 

функціонування та розвиток окремого підприємства. 

Як відомо, роль середовища та взаємовідносини з ним з методологічної 

точки зору є доленосною для ефективного функціонування підприємства. 

Виходячи з визначення зовнішнього середовища та підприємства, механізм їх 

взаємодії є необхідним «двигуном», що приводить у дію будь-яку систему, в 

тому числі і соціально-економічну. Як влучно зазначив Ю. Осипов, 

підприємство «народжується» в середовищі, «живиться» ним, «виходить» з 

нього, в ньому ж «існує» [1, с. 62-65]. Тобто між підприємством та 

середовищем існує тісний взаємозв’язок, і без взаємозв’язків із зовнішнім 

середовищем за допомогою механізму функціонування та розвиток 

підприємства неможливий. 

Уотермен Р. та Пітерс Т. підкреслюють, що у міру розвитку суспільного 

виробництва та настання постіндустріальної епохи, розвиток організацій стає 

вирішальним чином пов’язаним з рівнем реагування на зміну чинників 

зовнішнього середовища, оскільки проведені емпіричні дослідження показали, 

що новаторські компанії надзвичайно винахідливі в безперервному реагуванні 

на будь-які зміни в навколишньому середовищі, на відміну від інерційних 

організацій… Тобто при зміні середовища, новаторське підприємство теж 

зазнає змін у формі перегляду курсу, переозброєння, пристосування, 

видозмінення, адаптації тощо [2, с. 28]. 

Із зазначеного вище можна зробити висновок, що необхідність визначення 

та розкриття сутності нестабільності середовища підприємства зумовлено 

низкою обставин:  

- по-перше, кожне поняття необхідно розглядати у нерозривному зв’язку 

з відповідним явищем, без якого воно не має реального змісту. Тому витоки 

поняття «нестабільність середовища підприємства» знаходяться в реальних 

практичних ситуаціях, пов’язаних з усуненням негативного впливу факторів 

середовища підприємства на його функціонування та розвиток, або 

використання нестабільності середовища як своєрідного «ініціатора» пошуку 

подальших шляхів розвитку підприємства; 

- по-друге, більшість понять, як і реальних явищ (об’єктів, процесів 

тощо), є складними, містять у собі різні компоненти, і їх можна розглядати в 

різних аспектах. Поняття нестабільності середовища підприємства є складним, 
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оскільки воно охоплює зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства, яке, 

як правило, характеризується багатофакторним складом, взаємозалежністю та 

непередбачуваністю в більшості випадків змін в їх складових та в цілому, що 

спричиняє значний вплив на проблеми функціонування та розвиток 

підприємства.  

Серед наукових інтересів А. Чандлера, Дж. Томсона, П. Лоуренса, 

Дж. Лорша були і дослідження впливу зовнішнього середовища на організацію. 

Так, значний внесок у розвиток теорії організації і дослідження взаємозв’язків 

організації та її середовища зробив А. Чандлер. Результати його досліджень 

відображено в книзі«Стратегія і структура» (1962). А. Чандлер встановив, що 

необхідністьстратегічнихзміндиктуєтьсявимогамизовнішньогосередовища. 

Зміна умов функціонування організації приводить до зміни стратегії, а це 

здійснює прямий вплив на організаційну структуру[74].Як зазначає 

Г. Монастирська, теоретичне обґрунтування взаємозв’язку навколишнього 

середовища і структури організації у свій час здійснив Дж. Томсон у книзі 

«Організації у дії» (1964 р.), показавши відмінність між закритими і відкритими 

організаціями.  

На думку Томсона, закрита організація прагне до визначеності й 

орієнтована на внутрішні чинники, які пов'язані з досягненням її мети. Відкрита 

організація визнає взаємозалежність організаційної структури та її оточення, 

намагається досягти стабілізації в своїх відносинах з вимогами зовнішнього 

середовища. Томсон Дж. заявляв, що організації тісно пов'язані зі своїм 

оточенням: вони набувають ресурсів в обмін на продукцію, що випускається, їх 

технології базуються на реаліях навколишнього світу.  

Услід за А. Чандлером і Дж. Томсоном висунули і обґрунтували 

положення про те, що між організацією і середовищем не тільки існують 

відносини адаптації, але й зовнішні характеристики середовища, з одного боку, 

і внутрішні структурні та поведінкові параметри – з іншого, нерозривно 

зв’язані об’єктивними закономірностями і взаємозалежностями (середовище, 

звичайно, не є єдиною детермінантою організації, крім того, важливе значення 

мають незалежні змінні цілей, технологія, розміри, нововведення та ін.) [3]. 

У цьому плані О. Віханський підкреслює, що у сучасних умовах будь-яка 

організація повинна не лише призвичаюватись до зовнішнього середовища 

шляхом адаптації своєї внутрішньої структури та поведінки до вимог ринку, але 

і активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи в 

зовнішньому середовищі загрози та потенційні можливості [4, с. 20-22]. 

Концептуально схему вивчення впливу рівня нестабільності зовнішнього 

середовища на ефективність функціонування підприємства можна представити 

на рис. 1. 

Отже, керівники, що приймають рішення, помічають (виявляють) 

невизначеність зовнішнього середовища, котре породжує його нестабільність, 

тоді, коли не можуть інтерпретувати або розуміти сигнали, які з нього 

надходять. 

 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1 Концептуальна схема вивчення впливу нестабільності середовища на 

ефективність функціонування підприємства 

Джерело: розробка автора згідно джерел [5; 6]. 

 

Якщо невизначеність з’являється в тих компонентах середовища, які є 

стратегічно важливими для функціонування та розвитку підприємства, тоді 

виникає потреба у активізації збору інформації про таку компоненту /фактор 

подальшого виявлення та прогнозування можливих тенденцій зміни факторів та 

їх впливу на підприємство. 
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 імені Юрія Кондратюка 
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Загально визнано, що капітальне будівництво є однією із 

базисоутворюючих галузей національного господарства країни, саме тому стан 

цієї галузі визначає економічну ситуацію країни.  

Розвиток капітального будівництва суттєво впливає на економічне 

зростання країни та вирішення низки соціальних проблем, перш за все, 

проблеми створення нових робочих місць практично в усіх галузях пов’язаних з 

будівельною. І хоча за підсумками 2017 року, будівельна галузь була на 

підйомі, маючи стабільно гарні показники протягом всього року, все ж рано 

казати про те, що будівельний ринок вийшов із стану довготривалої стагнації. 

 За підсумками 2017 року підприємства України виконали будівельні 

роботи більш ніж на 101,1 млрд грн.  Об’єми будівництва зросли на 21% у 

порівнянні з 2016-м. Нове будівництво, реконструкція та технічне 

переоснащення становили 73,2% від загального обсягу виконаних будівельних 

робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,1% та 9,7% відповідно [1].  

Позитивний вплив на стан галузі здійснило прийняття низки законодавчих 

змін в рамках дерегуляції будівництва. Але крім державного регулювання, на 

стан будівництва суттєво впливає розвиток кожного окремого будівельного 

підприємства, як основної ланки загальної системи капітального будівництва 

країни.  В цьому контексті варто відзначити, що на сучасному етапі розвитку 

інтеграційних процесів в економіці, суттєвого значення для підприємств 

будівельного комплексу набуває швидке зростання конкуренції. Це, в свою 

чергу, змушує підприємців шукати ефективні методи конкурентної боротьби та 

можливості утримання визначеної частки ринку будівельної продукції та 

послуг.  

Зважаючи на вищевикладене, варто звернути увагу на посилення ролі 

сучасного інструментарію маркетингового менеджменту в діяльності 

будівельних підприємств. Спираючись на дослідження  Селезньової О.О., та на 

досвід зарубіжних будівельних підприємств, основними складовими сучасної 

маркетингової діяльності суб’єктів господарювання мають стати внутрішній, 

інтегрований, маркетинг відносин та соціально-відповідальний маркетинг [2, с. 

254 ]. 

Основною метою інтегрованого маркетингу підприємства є забезпечення 

довготривалих конкурентних переваг. Стосовно будівельних підприємств, 

варто відзначити, що навіть надзвичайно ретельно продумана маркетингова 

стратегія, не може бути успішно реалізована без застосування сучасного 
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логістичного ресурсу, який би дозволяв забезпечити задоволення зростаючих 

споживчих запитів на будівельну продукцію й послуги.  

Створенню конкурентоспроможного будівельного підприємства із 

забезпеченням зниження собівартості продукції (послуг) за рахунок зменшення 

логістичних витрат до 25 – 30 %%, може допомогти впровадження сучасної, 

адаптованої до індивідуальних умов діяльності окремої організації, інтегрована 

інформаційна система управління маркетингом і логістикою. 

Зважаючи на те, що науково-технічний прогрес призводить до підвищення 

питомої ваги матеріальних затрат у вартості продукції будівництва й інших 

пов’язаних з будівництвом галузей економіки, розширення міжгалузевих 

зв’язків, виявляється доцільним визначення ефективних шляхів впорядкування 

логістичних мереж будівельної організації задля підвищення рівня задоволення 

потреб цільових споживачів (інвесторів) з об’єктивно визначеним рівнем 

витрат на виробництво й можливістю визначення корисної вартості продукції 

будівництва для кінцевого споживача.  

модель інформаційної маркетингово-логістичної системи будівельної 

організації надає змогу забезпечити отримання оперативних інформативно-

довідкових даних за запитом цільового споживача про всі зміни та кон’юнктуру 

на будівельному ринку задля прийняття своєчасних, обґрунтованих рішень 

щодо коригування виробничого процесу, а також процесів постачання та збуту.  

Для оцінки ефективності діяльності запропонованої моделі, підприємствам 

найкраще скористатися методиками, що враховують різнопланові критерії: 

фінансові (наприклад,  оптимізація використання й економія ресурсів 

підприємства)  й нефінансові,  що враховують розвиток організаційної 

структури, культури та управління бізнес-процесами в організації. Наразі, 

найкращим підходом до такої оцінки представляється оцінювання за 

методологією впровадження стратегічного управління Balanced Scorecard, 

розробники Д. Нортон та Р. Каплан  [3]. Саме цей підхід дає змогу оцінити 

ефект від впровадження інформаційної системи комплексно. 

Об’єднання маркетингової й логістичної функцій діяльності будівельної 

організації в єдину систему дасть змогу знизити маркетингово-логістичні 

витрати й тим самим підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства 

й зробити його більш ризикозахищеним в нестабільних ринкових умовах 

господарювання.  
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В сучасному житті в Україні кожна із сімей потребує допомоги держави. 

Так як не кожен може прожити на свої кошти, бо постійно зростають ціни. І 

тому держава вирішила допомогти українцям і створила субсидію,яку може 

отримати більшість українських родин. 

Субсидія-адресна безготівкова допомога сім'ї,яка надається  на погашення 

вират з оплати житлово-комунальних послуг. 

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, у 

яких створено ОСББ, пільг і субсидій для відшкодування витрат на управління 

багатоквартирним будинком внески та платежі визначаються в розмірах, 

затверджених загальними зборами ОСББ, але не більше за встановлений згідно 

із законодавством граничний розмір відповідних витрат. 

Для надання населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, у 

яких створено ОСББ, пільг і субсидій для відшкодування витрат на оплату 

комунальних послуг визначається розмір внесків (платежів) на відповідні 

потреби, затверджений загальними зборами ОСББ, але не більш ніж найвищий 

у відповідному населеному пункті тариф на відповідні комунальні послуги, 

установлений відповідним державним органом або органом місцевого 

самоврядування для суб'єктів господарювання. 

Тож для здійснення відшкодування витрат за надані пільги й субсидії на 

оплату витрат з управління багатоквартирним будинком і комунальних послуг 

громадянам, які проживають у будинках, у яких утворено та діють ОСББ, 

останніми до управління соціального захисту населення надаються копія 

документа про його державну реєстрацію та витяг із рішення (протоколу) 

загальних зборів співвласників про визначення переліку й розмірів внесків і 

платежів співвласників. 

Відшкодування ОСББ витрат за надані пільги й субсидії має здійснюватися 

з дня, який визначено загальними зборами як початок здійснення 

самозабезпечення чи обрання управителя, іншого виконавця послуг. Указана 

дата має кореспондуватися з датою припинення дії договорів про надання 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій між 

споживачами й виконавцями послуг. Отже, із цієї ж дати виконавці таких послуг 

втрачають право на відшкодування витрат за надані пільги й субсидії у зв'язку з 

припиненням дії договорів про надання житлово-комунальних послуг зі 

споживачами. 

Раніше, через штучно занижені тарифи, держава дотувала і багатих, і 

бідних. Загальний обсяг таких прямих дотацій газу і тепла у 2014 році склав 
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понад 120 мільярдів гривень – це сума, що перевищувала 25% Державного 

бюджету країни. 

Уряд відновив соціальну справедливість, замінивши дотації палива 

адресними субсидіями споживачам. Заможні можуть і повинні платити за газ, 

який споживають, самостійно. Державна підтримка надаватиметься тим, хто 

сьогодні реально потребує допомоги. За адресної схеми надання субсидії лише 

малозабезпеченим, сума адресних субсидій у 2016 році становить 40 мільярдів 

гривень, що складає лише 5% Державного бюджету. 

Цього року на субсидії Уряд виділив 40 млрд. грн.. Це кошти, які надійшли 

до Державного бюджету від рентних платежів газовидобувних компаній. У 2016 

році занижена ціна на газ обійшлася б державі у 170 млрд. грн. Ці гроші пішли 

б на дотацію Нафтогазу. Різниця – 130 млрд. Грн. – це кошти, що їх роками 

крали з кишень українців, а могли б спрямувати на підвищення соціальних 

стандартів для них.  

Кожен, хто потребує допомоги на сплату житлово-комунальних послуг, її 

отримає. Держава це гарантує. 

Допомогу держави – субсидію – може отримати більшість українських 

родин, якщо їхні комунальні витрати перевищують в середньому 15% 

щомісячного сукупного доходу. Уряд адресно заплатить за кожного 

громадянина. 

Держава зробила крок назустріч і тим людям, які орендують житло. Такі 

сім’ї, на підставі договору найму (оренди) житла, теж можуть оформити 

субсидію і значно менше платити за комунальні послуги. 

Субсидія розраховується - окремо на опалювальний сезон і окремо на 

літній період - виходячи виключно з доходу зареєстрованих у будинку 

(квартирі) осіб і оформлюється на будь-кого з членів сім’ї. 

Заборгованість з комунальних послуг при первинному зверненні за 

субсидією НЕ впливає на оформлення допомоги. Однак держава, надаючи 

субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою 

в минулому заборгованістю за комунальні послуги. 

Громадяни, які одержували субсидію протягом 2016-2017 рр., автоматично 

отримуватимуть її в наступному (2017-2018рр) опалювальному сезоні. 

Повторно документи необхідно подавати лише тим сім'ям, які: 

- орендують помешкання; 

- мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався за останній 

рік; 

- хочуть отримати субсидію на тверде паливо. 

Протягом місяця отримувачі субсидії зобов'язані повідомляти органи 

соціального захисту населення про наступні зміни: 

- складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався 

- соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на 

роботу, став пенсіонером 

- про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень 

http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/27.html
http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/95.html
http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/95.html
http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/30.html
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- набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і 

перейшли на індивідуальне чи навпаки. 

Завдяки матеріальній допомозі держави більшість українцям виплачують 

субсидію. Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року 

вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні 

послуги. 
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Соціальне підприємство – це бізнес, метою якого є вирішення соціальних 

проблем. Прибутки соціального підприємства спрямовуються головним чином 

на розвиток бізнесу, громадські справи чи на вирішення гострих суспільних 

проблем. Таке підприємство діє за всіма законами бізнесу і приносить 

прибуток, тому не вважається благодійною організацією. Воно поширюється на 

такі галузі, як освіта, охорона навколишнього середовища, боротьба з бідністю, 

захист прав людини тощо.  

Соціальне підприємництво, у першу чергу, — нестандартний підхід, 

інновація та відповідальність за громаду та її окремих представників. Проте, 

для того щоб людина змогла взяти на себе відповідальність, могла стати 

двигуном та індикатором покращень і суспільних змін, необхідно створити для 

неї умови та простір. Тому соціальне підприємництво потребує ефективної 

ідеології, адвокації, уваги мас-медіа, позитивних прикладів, критичного 

підходу та відкритості для спільноти[1]. 

Позитивні ефекти від діяльності соціальних підприємств: 

• допомога у подоланні соціальної ізольованості – зокрема, 

працевлаштування людей з обмеженими фізичними та психічними 

можливостями, безробітних,представників груп ризику; 

• знаходження нових шляхів для реформування державних соціальних 

послуг; 

http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/95.html
http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/95.html
http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/95.html
http://www.msp.gov.ua/content/subsidii.html
http://teplo.gov.ua/subsidii/kak-poluchit-subsidiyu.html
https://ligazakon.net/lawnews/doc/NZ172170-MINREHION-PRO-PILHY-TA-SUBSYDIYI-NA-KOMUNALNI-POSLUHY-DLYA-OSBB?type=ep
https://ligazakon.net/lawnews/doc/NZ172170-MINREHION-PRO-PILHY-TA-SUBSYDIYI-NA-KOMUNALNI-POSLUHY-DLYA-OSBB?type=ep
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• залучення громадян до участі у соціальних ініціативах на волонтерських 

засадах, об’єднання громад навколо соціальних проблем; 

• поява нових видів соціальних послуг, які залишаються поза увагою 

звичайного бізнесу у зв’язку з малоприбутковістю, непопулярністю, 

відсутністю належної професійної підготовки; 

• більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні 

соціальних проблем; 

• зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних 

проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів). 

За кордоном соціальне підприємництво – це можливість працювати на 

користь суспільства та з користю для себе. Такий різновид бізнесу 

підтримується державою і не має проблем зі збутом товарів і послуг. 

 Яким же має бути дієвий механізм сприяння розвитку соціального 

підприємництва в Україні? 

Насамперед потрібно провести інформаційну роботу. Адже ні бізнес, ні 

влада, ні суспільство не розуміють достатньою мірою переваг, які надає 

розвиток соціального підприємництва. Питання мають вивчати і наукові 

інституції. Також  потрібно вести індивідуальну розмову з підприємливими 

людьми, а не громадськими організаціями. Вони повинні створювати соціальні 

підприємства. Проводити їх повинна підприємницька спільнота — 

консультанти-інвестори, які "підняли" бізнес і розуміють суть соціального 

підприємництва. Це можуть бути благодійні фонди, які мають свій 

недоторканний капітал. Вони мають виступити коучами, які не запропонують 

пару тренінгів стартаперам, а вестимуть їх протягом кількох років. Основною 

проблемою у розвитку соціального бізнесу в Україні  вважають саме 

відсутність підприємницької освіти в ініціаторів його створення[2].  

Щодо підприємницької спільноти коучів - що вона сформується, як тільки 

підприємці зрозуміють, що соціальне підприємництво — це незаповнена ніша в 

економіці та дієвий механізм суспільних змін.  

Реальним показником того, що соціальне підприємництво закріпилося в 

Україні, буде момент самоорганізації соціальних підприємців з метою обміну 

досвідом і впливу на формування прихильної державної політики. 

Чим відрізняється соціальне підприємництво від благодійної організації та 

традиційного бізнесу[3]? 
 

Соціальне підприємництво Благодійна організація Традиційний бізнес 
- Соціально-орієнтована 

структура. - Не залежить 

від зовнішніх джерел 

фінансування; необхідний 

тільки стартовий капітал. 

- Отримує дохід від власної 

діяльності, метою якої є 

або розв'язання конкретних 

соціальних проблем. 

- Прибуток реінвестується. 

- Соціально-орієнтована 

структура. 

- Залежить від зовнішніх 

джерел фінансування, донорів. 

- Отримує гранти та пожертви, 

які спрямовуються на 

розв'язання соціальних 

проблем. 

-Немає прибутку. 

- Комерційна структура. 

- Не залежить від 

зовнішніх джерел 

фінансування; необхідний 

тільки стартовий капітал. 

- Отримує дохід від власної 

діяльності, метою якої 

є максимізація прибутку. 

- Прибуток розподіляється 

серед акціонерів. 
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Соціальне підприємництво — ефективний механізм вирішення 

соціальних проблем. 
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Значна роль в ефективному функціонуванні нафтогазового підприємства 

належить його виробничій інфраструктурі, яка виконує основну та обслуговуючу 

функції. Сьогодні на більшості нафтогазових підприємств увесь комплекс робіт з 

обслуговування переважно здійснюється підрозділами виробничої 

інфраструктури, що часто призводить до значних нераціональних витрат 

(розпорошеності коштів, робочої сили, устаткування тощо), дотепер залишаються 

недостатніми якість і надійність обслуговування основного нафтогазового 

виробництва. Все це є ознаками неефективного виконання часткових функцій 

обслуговування основного виробництва (ремонтної, транспортної, складської 

тощо), тобто функціонування виробничої інфраструктури нафтогазового 

підприємства спричиняє зменшення ефективності основного виробництва та 

господарювання підприємства загалом. 

Виробнича інфраструктура промислового підприємства є 

системоутворювальним елементом виробництва, що сприяє виробничій діяльності 

підприємства шляхом надання виробничих послуг. Виробнича інфраструктура 

підприємства становить складову частину виробництва, яка має підпорядкований, 

допоміжний характер та забезпечує стабільну діяльність підприємства в цілому, 

сприяє її ефективності [1]. 

Проте, перш ніж прийняти рішення про реструктуризацію існуючих 

інфраструктурних підрозділів і перш ніж дати відповідь на питання чи повинно 

підприємство самостійно виконувати інфраструктурні функції чи доцільніше 

передати їх на аутсорсинг, топ-менеджери нафтогазових підприємств повинні 
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провести внутрішній аудит цілей і завдань, що стоять перед допоміжними і 

обслуговуючими підрозділами підприємства. Це дозволить співставити виклики 

зовнішнього середовища і загрози, що існують всередині самого підприємства, 

розробити план дій щодо розвитку виробничої інфраструктури.  

За результатами аналізу особливостей зовнішнього і внутрішнього 

середовища необхідно визначити відповідність характеру функціонування 

інфраструктурних підрозділів сучасним вимогам. Зовнішнє середовище 

аналізується з точки зору тенденцій, що формуються в економіці, політиці, 

розвитку технологій, діяльності постачальників сировини, матеріалів, послуг. 

Дослідження внутрішнього середовища полягає в управлінському аналізі 

основних функцій виробничої інфраструктури підприємства та її складових 

елементів: інструментального, ремонтного, енергетичного, складського 

господарства та інших.  

Залежно від ступеня невідповідності приймається рішення про адаптаційні 

дії. Якщо виявлену невідповідність можливо усунути, наприклад, застосуванням 

нових технологій, приймається відповідне рішення, проводиться оперативний 

захід, який потім оцінюється з точки зору результативності досягнутої мети. 

Процес вдосконалення оперативного управління окремими підрозділами, як то 

матеріально-технічного чи інструментального забезпечення, ремонтного чи 

енергетичного обслуговування необхідно проводити із залученням сучасних 

підходів операційного менеджменту. Це дозволяє самостійно без необхідності 

реструктуризації нафтогазового підприємства провести реінжиніринг бізнес-

процесів і підвищити рівень розвитку окремих інфраструктурних підрозділів. 

У разі, якщо відхилення фактичних показників рівня розвитку 

інфраструктурних підрозділів є досить суттєвим і керівництво не має можливості 

проводити оперативне регулювання (реінжиніринг бізнес-процесів), доцільними є 

повна або часткова ліквідація інфраструктурного підрозділу з подальшим 

укладанням угод на аутсорсинг. Аутсорсинг дозволяє нафтогазовим 

підприємствам скорочувати операційні витрати, адже не потрібно утримувати 

персонал інфраструктурних підрозділів, купувати і обслуговувати основні 

засоби. Проте ефективне управління аутсорсингом вимагає суттєвих змін у 

свідомості керівництва нафтогазових підприємств та розробки стратегії, 

направленої на створення ефективної структури взаємовідносин з організаціями-

партнерами. Економічне обґрунтування аутсорсингу пов’язано з оцінкою витрат 

підприємства своїми силами у порівнянні з витратами на придбання. Якщо 

витрати на власне виробництво більші від витрат на придбання, то в такому 

випадку варто надати перевагу придбанню послуг аутсорсингової 

компанії. Відмова від самостійного виконання функцій виробничої 

інфраструктури дозволяє підприємству зосередити увагу на веденні основної 

діяльності. Скорочення підрозділів, що відповідають за реалізацію функцій 

інфраструктури вивільнює ресурси нафтогазового підприємства і дозволяє 

направити їх на розвиток стратегічно важливих напрямів, у тому числі освоєння 

сучасних технологій та науково-дослідної діяльності з удосконалення виробничих 

процесів [2]. 
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Реструктуризацію підприємства варто проводити у тих випадках, коли у 

процесі адаптації виробничої інфраструктури проведення лише заходів з 

оперативного управління є недостатнім, а наявна мережа аутсорсингових 

компаній не є надійною і достатньою для виконання всіх функцій виробничої 

інфраструктури. Реструктуризація підрозділів виробничої інфраструктури 

нафтогазових підприємств можлива за декількома варіантами: 

- шляхом виділення підрозділу виробничої інфраструктури в якості центру 

витрат; 

- через виділення інфраструктурного підрозділу у дочірню або повну 

самостійну бізнес-одиницю; 

- в процесі об’єднання декількох підприємств на базі технологічного парку і 

виділення всіх підрозділів виробничої інфраструктури у єдиний центр. 

Для визначення найбільш оптимального способу реструктуризації наявних 

інфраструктурних підрозділів необхідно розглянути та оцінити витрати, 

результати і ризики, що виникають у процесі реалізації кожного з них. Таким 

чином, процес впровадження дієвої виробничої інфраструктури підприємства має 

складатися із комплексу послідовних дій. 

Вибір варіантів реструктуризації виробничої інфраструктури нафтогазових 

підприємств зумовлює необхідність їх більш ретельного розгляду. 

1. Виділення підрозділів інфраструктури в якості центру витрат. В даному 

випадку на базі нафтогазового підприємства виділяються інфраструктурні 

підрозділи і призначаються управлінці, відповідальні за раціональне 

використання наявних ресурсів [3]. Центр витрат формує кошторис, де враховує 

всі поточні витрати підприємства на послуги інфраструктурного підрозділу, 

включаючи витрати на оплату праці персоналу, експлуатацію основних засобів, 

на ремонтно-експлуатаційні потреби і на покупку послуг у зовнішніх 

постачальників. Закріплення і централізація устаткування за одним підрозділом 

сприяє формуванню економічно оформленого центру витрат і спрощує наступний 

крок – оцінювання ефективності роботи інфраструктурного підрозділу вже не як 

функції забезпечення або обслуговування, а як набору послуг, що споживаються 

основною компанією. Паралельно ведеться розробка операційних процесів 

надання таких послуг. При цьому закладається основа для подальшого створення 

фінансової моделі діяльності підрозділу, оскільки, як і будь-який бізнес, ця 

виділена служба повинна планувати витрати, керувати фінансами, формувати 

перелік послуг, які вона зможе реалізувати стороннім компаніям, визначати їх 

внутрішню собівартість, враховувати ринкову вартість [4]. 

2. Створення дочірніх підприємств. Цей варіант реструктуризації передбачає 

заснування на базі ряду підрозділів виробничої інфраструктури нафтогазових 

підприємств  самостійних фірм [5]. До дочірніх можуть бути віднесені підрозділи, 

що надають послуги другорядного значення, а також здійснюють обслуговування 

основного виробничого процесу. У дочірні фірми доцільно перетворювати і 

підрозділи, здатні використовувати науково-технологічні розробки основного 

підприємства за системою венчурних фірм. 
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3. Виділення інфраструктурного центру на базі об’єднаного технологічного 

парку. У випадку, коли управлінці нафтогазових підприємств готові перенести 

свої основні засоби на територію технологічного парку, то підрозділи виробничої 

інфраструктури можуть бути виділені у єдиний інфраструктурний центр, що 

паралельно надає послуги всім підприємствам, розміщеним на території 

технологічного парку [6]. Об’єднання підприємств у єдиний технологічний парк 

дозволяє забезпечити раціональне поєднання досить високого ступеня 

самостійності (особливо при вирішенні оперативних питань) з можливістю 

збереження цілісності виробничої системи. Об'єднання зусиль інфраструктурних 

підрозділів декількох підприємств дозволяє скоротити витрати і чисельність 

інфраструктурних служб, підвищити якість надання послуг за рахунок залучення 

найкращих практик і передачі досвіду між підприємствами, забезпечити 

надійність і впевненість у своєчасності і прогнозованій якості отримуваних 

інфраструктурних товарів і послуг. Досвід країн ЄС свідчить, що одним із 

найбільш перспективних напрямів реструктуризації виробничої інфраструктури є 

перенесення власних інфраструктурних підрозділів у єдиний центр, 

підпорядкований діяльності науково-виробничого технологічного парку [7]. 

Узагальнення підходів та методів зміни виробничої інфраструктури 

нафтогазових підприємств дозволяє виділити два адаптаційні шляхи перетворень: 

через оперативне регулювання без організаційних змін та реструктуризацію 

інфраструктурних підрозділів. Оперативне регулювання без організаційних змін 

полягає у комплексному управлінні виробничою інфраструктурою шляхом 

імплементації передових методик операційного менеджменту. В той час, як 

реструктуризація інфраструктурних підрозділів можлива через їх закріплення у 

складі підприємства в якості центру витрат, виділення у дочірнє підприємство або 

перенесення виробничих засобів на територію технологічного парку з метою 

виокремлення єдиного інфраструктурного центру. Останній варіант не тільки 

зменшує витрати на утримання підрозділів виробничої інфраструктури, але і 

дозволяє використовувати найкращі моделі управління, створити потужний центр 

обслуговування специфічних потреб нафтогазових підприємств. 
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У сучасних умовах господарювання одним з факторів якісних перетворень 

економічного середовища, що характеризується нестабільністю через 

непослідовність реалізації зовнішньої та внутрішньої економічної політики та 

недостатньої її результативності, є освіта. Виклики сьогодення ставлять перед 

вищими навчальними закладами нові завдання, що стосуються перегляду 

організації навчального процесу з метою підготовки конкурентоспроможного 

фахівця на ринку праці з належним рівнем здобутих професійних 

компетентностей. У свою чергу, першочерговим завданням вищої освіти 

виступає формування глобального світогляду майбутніх випускників, які 

будуть здатні розв’язувати як глобальні, так і локальні чи регіональні 

проблеми.  

Крім того, щоб відповідати на виклики сучасного бізнес-середовища, а то і 

творення його, важливо сформувати особистість майбутнього фахівця, який 

володіє гнучким критичним мисленням, готовністю постійного професійного 

розвитку та здатністю до синтезу експертних знань, досвіду та інтуїції. Саме ці 

компетентності дозволять передбачати революційні технологічні зміни, 

винаходити перспективні напрями розвитку бізнесу, здійснювати різного роду 

дослідження, враховувати циклічність економічних процесів, керувати 

ризиками та майбутнім. 
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Тому вельми актуальним стає забезпечення належного рівня якості 

освітньої діяльності з мінімальними витратами часу, зусиль і ресурсів. І це 

питання раціоналізації організації освітнього процесу та формування переліку 

необхідних професійних компетентностей для сучасного спеціаліста є доволі 

дискусійним та потребує вирішення.  

Швидко змінюване ринкове середовище обумовлює необхідність адаптації 

технології навчання вищих навчальних закладів, у першу чергу тих, хто 

займається підготовкою фахівців економічних спеціальностей, зокрема наш 

університет, а саме Інститут економіки та управління у нафтогазовому 

комплексі (ІнЕУ). Головним завданням для ІнЕУ є підготовка фахівців, здатних 

управляти новими суспільними викликами і можливостями сучасного світу, 

якими переймаються як найкращі університети, так і глобальні компанії та 

стартапи. Сучасний професіонал повинен вміти креативно мислити, постійно 

саморозвиватися та самовдосконалюватися, володіти здатністю адаптуватися 

до нових умов. Крім того, важливо, щоб майбутні випускники ІнЕУ були готові 

не тільки до виконання поточних кваліфікаційних функцій, але й до пошуково-

аналітичної роботи, обробки великої кількості інформаційних масивів, 

кількісних даних, опрацювання й встановлення контекстного зв’язку 

розрізнених інформаційних джерел. Професійна діяльність фахівця 

економічних спеціальностей включає низку дослідницьких функцій, 

обумовлених необхідністю постійного моніторингу станів зовнішнього та 

внутрішнього бізнес-середовища.  

Сумно констатувати, що в Україні відбувається постійний «відтік» 

підготовлених висококваліфікованих кадрів за кордон, українські ВНЗ у 

міжнародних рейтингах займають дуже низькі позиції, зменшується 

ефективність використання виділених державою на навчання студентів і 

школярів бюджетних коштів, збільшується кількість українських студентів, які 

обирають для навчання іноземні навчальні заклади (за кордоном навчаються 

понад 60 тис. українських студентів). За даними Національного фонду 

фундаментальних досліджень США, впродовж останніх років вища освіта та 

наука України, за сукупними показниками, перемістилися з 32-го на 40-е місце 

у світі [1]. 

Можна виділити ще одну проблему, яка полягає в розірваності освітнього 

процесу і економіки. Тобто освіта сьогодні погано справляється зі своїм 

головним завданням щодо насичення економіки достатньою кількістю кадрів 

потрібної кваліфікації і спеціалізації. Адже ВНЗ випускають в надлишку 

незатребуваних ринком фахівців і недостатньо тих професій, які буквально 

завтра визначатимуть обличчя нової економіки. 

Зважаючи на важливість цих питань у контексті професійної підготовки 

фахівців економічних спеціальностей для ІнЕУ актуальним буде використання 

адаптивних технологій навчання, оскільки таке навчання базується на 

врахуванні мінливості сучасного світу, його відкритості, альтернативності, 

інноваційності, а також створення комфортних умов для набуття професійної 

компетентності. 
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Основною задачею адаптивного навчання є формування гнучкої 

індивідуалізованої моделі навчання, здатної до перебудови і самоорганізації, де 

створені умови для диференційованого навчання залежно від рівня підготовки і 

здібностей студентів [2], розвитку навичок роботи в команді, вміння 

порівнювати, критично аналізувати різні точки зору та приймати обґрунтовані 

рішення, а також сприяння збільшенню часу активної самостійної роботи як на 

заняттях, так і вдома. 

На основі опрацювання закордонного та вітчизняного досвіду можна 

виділити такі напрями, які можна реалізувати у короткостроковій перспективі 

для ІнЕУ, щоб покращити якість наданих інститутом освітніх послуг та 

забезпечення ефективного взаємозв’язку та адекватної співпраці між 

студентами, викладачами, підприємствами та університетом загалом: 

1. Інтенсифікація навчального процесу за рахунок використання гнучких 

модульних програм, інтерактивних методів навчання, сучасних інформаційних і 

технічних засобів навчання. 

2. Community-навчання або дуальна освіта, поєднання роботи і навчання, 

коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. 

3. Запровадження спільних партнерських навчальних програм, дисциплін 

на базі бізнес-симуляцій, змішаних програм навчання спільно з вітчизняними 

платформами безкоштовних масових он-лайн курсів, а також з використанням 

програм Moodle, OneNotes, Skype, сервісів Google Apps, мобільних додатків, 

соціальних мереж тощо. 

4. Наставництво. Забезпечити ефективну відстань між викладачем і 

студентом. Субординація, безумовно, присутня, але вона не заперечуватиме 

того, що студент може сперечатися із викладачем, висловити власну позицію, 

яка не співпадає із думкою наставника. Викладач завжди є, коли він потрібен 

студенту через електронну пошту, соціальні мережі, особисті зустрічі на 

консультаціях. 

5. Вільний wi-fi у кожному навчальному корпусі. І питання не в тому, що 

це наддасть можливість студентам списувати, а в забезпечені можливості 

ефективно студентам навчатись маючи доступ до всієї необхідної інформації. 

6. Наочність. Наявність демонстраційного обладнання в аудиторіях, для 

візуалізації не тільки лекційних, але й практичних занять.  

7. Урізноманітнення завдань, зокрема з орієнтацією більше на завдання 

дослідницького характеру з врахуванням власних інтересів студентів, які 

необхідно буде представляти у вигляді есе з самостійними висновками. 

Ускладненість завдань заставлятиме студентів більше читати і готуватися до 

занять.  

8. Можливість організації «навчальної зони» зі спеціалізованою 

літературою та комфортними умовами позаурочного навчання, як на прикладі 

сформованого у Прикарпатському національному університеті імені Василя 

Стефаника студентського простору Paragraph. 

Але, що важливо, головним навиком, який має оволодіти кожний студент, 

що завершить навчання в ІнЕУ має бути здібність – «навчитись вчитись», на 
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основі якої майбутній фахівець зможе отримувати власні та адекватні сучасним 

темпам світового розвитку знання, які необхідні для досягнення успіху в 

швидкозмінному та технологічно орієнтованому суспільстві. 
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Успішне освоєння ресурсів природного газу із сланцевих формацій багато 

в чому залежить не тільки від природно-геологічних, технологічних, 

економічних і соціальних чинників, але й функціонування системи інститутів, 

які формуватимуть систему відповідного інституційного забезпечення 

управління.  

Основоположниками теорії інституціалізму були американські вчені           

Т. Веблен [1], У. Гамільтон [2], Дж. Коммонс [3]. Надалі, значний вклад у 

розвиток теорії інституціалізму вніс нобелівський лауреат англійський 

дослідник Д. Нортон [4], його послідовники О. Вільямсон [5], Дж. Ходжонсон 

[6]. Серед українських вчених проблемами інституціалізму у 

природокористуванні займалися Б. Данилишин [7], науковці Інституту 

економіки природокористування та сталого розвитку [8], М. Ступень,   Б. 

Шумлянський [9],   В. Заремба [10],         С. Сімак [11], В.  Крутякова [12].  

Інституційне забезпечення – це юридичне закріплення норм, правил, 

створення організаційних структур господарювання та інфраструктури, 

сформованих державою, організаціями і суспільством [9, с. 28]. 

Під інституційним забезпеченням освоєння ресурсів сланцевого газу слід 

розуміти – процес формування сукупності інститутів та інституцій, що 

забезпечують формування правових, організаційно-економічних та соціальних 

умов, необхідних для активізації газовидобувної та забезпечувальних галузей, 

діяльність яких має бути спрямована на створення належного технічного, 

фінансово-інвестиційного, інноваційного, адміністративно-управлінського, 

науково-методичного, інформаційного, логістичного, інфраструктурного та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670474
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670474
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інші видів забезпечення процесів розвідки та розробки ресурсів природного 

газу сланцевих формацій. 

Якщо мова йде про загальну систему інститутів, яка має забезпечувати 

освоєння ресурсів сланцевого газу, то їх можна згрупувати у такі п’ять груп: 

І. Фундаментальні інститути: 

- інститут власності на природні ресурси сланцевого газу; 

- інститут влади; 

- інститут державної політики у сфері природокористування; 

- інститут нормативно-правового забезпечення;  

- інститут ринку природного газу; 

- інститут державно-приватного партнерства; 

- інститут наукового супроводу; 

- інститут консалтингового забезпечення; 

- інститут страхування. 

ІІ. Інститути технологій розвідки, видобування і транспортування 

сланцевого газу до споживачів. 

- інститут технологій пошукових і розвідувальних геолого-геофізичних 

досліджень ресурсів сланцевих формацій; 

- інститут технологій буріння і освоєння свердловин на сланцевий газ; 

- інститут технологій розробки запасів сланцевого газу; 

- інститут технологій геолого-геофізичного супроводу процесів розробки 

ресурсів сланцевих формацій; 

- інститут геолого-економічної оцінки ресурсів сланцевих формацій; 

- інститут транспортування сланцевого газу до споживачів. 

ІІІ. Економічні інститути: 

- інститут фінансування; 

- інститут кредитування; 

- інститут інвестування; 

- інститут ціноутворення; 

- інститут оподаткування; 

- інститут економічного стимулювання та мотивування; 

- інститут економічних санкцій. 

ІV. Екологічні інститути: 

- інститут охорони природи; 

- інститут екологічної політики; 

- інститут дотримання міжнародних зобов’язань в екологічній сфері; 

- інститут екологічної стандартизації; 

- інститут екологічної сертифікації; 

- інститут екологічного моніторингу. 

V. Соціальні інститути. 

- інститут громадського контролю; 

- інститут освіти і виховання; 

- інститут економічної і екологічної культури; 

- інститут соціальної відповідальності. 
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Процес формування системи інститутів та інституцій називається 

інституціолізацією. Інституціоналізація за своїм змістом, це процес визначення 

і закріплення норм, правил, статусів і ролей, приведення їх в систему, здатну 

діяти у напрямі задоволення суспільних потреб [12, с. 40]. Специфіка 

функціонування інститутів в межах природно-ресурсної сфери полягає в тому, 

що вони виконують функцію регулятора відносин, у які вступають задіяні тут 

господарюючі суб'єкти, узгоджують їх інтереси та забезпечують 

збалансованість розвитку [8].  

Отже, інституціоналізація освоєння ресурсів сланцевого газу також має 

забезпечуватися законодавчими, структурними та функціональними 

інституціями, які встановлюють та передбачають дотримання норм, правил, 

вимог та взаємодію всіх підсистем інституційного середовища. 

Інституційне забезпечення процесів освоєння ресурсів сланцевого газу має 

бути спрямоване на: раціональне і комплексне використання ресурсів 

природного газу сланцевих формацій; дотримання вимог міжнародних і 

вітчизняних стандартів щодо екологічно безпечного освоєння ресурсів 

сланцевого газу на всіх стадіях пошуку, розвідки і розробки сланцевих плеїв; 

стимулювання інвестиційної активності до пошуків і розробки покладів 

сланцевого газу; дотримання пріоритетності національних інтересів у 

стимулюванні процесів інвестування; оптимізації системи оподаткування; 

фінансизації мінерально-сировинних активів;  використання сучасних форм 

корпоративних відносин у вигляді державно-приватного партнерства, концесії, 

оренди, угод про розподіл продукції тощо; створення мінерально-сировинних 

територіально-господарських комплексів, виходячи із процесів децентралізації; 

розвиток і залучення інноваційних технологій розвідки і розробки сланцевих 

формацій.   
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У сучасному світі розвиток глобального процесу інформатизації 

суспільства, що спостерігається в останні десятиліття, спричинив нову 

глобальну проблему – інформаційну безпеку, тому перед підприємствами та 

організаціями гостро постає завдання збереження як матеріальних цінностей, 

так і інформації, у тому числі відомостей, що становлять комерційну або 

державну таємницю. Становлення інформаційного суспільства має як 

позитивні, так і певні негативні наслідки. З одного боку, пришвидшилася 

передача інформації значного обсягу, прискорилась її обробка та 

впровадження. З іншого – серйозне занепокоєння викликає поширення фактів 

протизаконного збору і використання інформації, несанкціонованого доступу 

до інформаційних ресурсів, незаконного копіювання інформації, викрадення 

інформації з бібліотек, архівів, банків та баз даних, порушення технологій 

обробки інформації, запуску програм-вірусів, знищення та модифікація даних у 
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інформаційних системах, перехоплення інформації в технічних каналах її 

витоку, маніпулювання суспільною та індивідуальною свідомістю тощо [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблематики, свідчить, що дуже часто безпека підприємництва 

зводиться тільки до інвестицій у технічні засоби захисту інформації, нерідко 

без будь-яких виправдань та обмежень, без чіткого усвідомлення її сутності та 

змісту як соціального явища. Проте, інформаційна безпека підприємництва як 

складова національної економічної безпеки потребує окремого дослідження 

засобів, способів та методів захисту інформаційного середовища вітчизняного 

підприємництва в умовах формування інформаційного суспільства, основною 

тенденцією якого є глобалізація. 

На думку Аніловської Г.Я., одним із методів забезпечення інформаційної 

безпеки підприємства є стандартизація інформаційної структури, інформаційної 

системи, елементами якої є форми існування і подання інформації у цілому, а 

зв'язками –  операції перетворення інформації в системі. Стандартизація цього 

типу полягає у запровадженні єдиних правил введення, зберігання, аналізу, 

оброблення інформації [2].  

Інформаційна безпека на підприємстві забезпечується методами, які можна 

об'єднати у три групи: правові, організаційні та програмно-технічні. Правові 

методи включають сукупність нормативно-правових актів, які регулюють 

відносини, пов'язані з використанням інформації в діяльності підприємства. 

Програмно-технічні методи реалізуються за допомогою засобів програмного та 

апаратного забезпечення. Організаційні методи полягають в забезпеченні 

збереження конфіденційної інформації підприємства шляхом формування 

корпоративної системи захисту [2].  

Проте, для того, щоб забезпечити високий рівень інформаційної безпеки 

необхідно розглядати інформаційну безпеку як складову фінансової, а отже і 

економічної. При цьому вона буде вважатися невід’ємним елементом процесу 

управління підприємством. 

Під інформаційною безпекою підприємства розуміють цілеспрямовану 

діяльність її органів та посадових осіб з використанням дозволених сил і 

засобів по досягненню стану захищеності інформаційного середовища 

організації, що забезпечує її нормальне функціонування і динамічний розвиток 

[3, с. 94].  

Інформаційна безпека викликає все більшу зацікавленість підприємств, які 

стикаються із труднощами при реалізації принципово нових підходів до 

керування підприємствами, при організації керування підприємством у 

ринкових умовах. 

Існують групи захисту підприємства від правопорушень у сфері обігу 

інформації можна розділити на дві групи – організаційні і технічні. 

Організаційні способи захисту пов’язані з обмеженням можливого 

несанкціонованого фізичного доступу до інформаційних систем. Технічні 

способи захисту припускають використання засобів програмно-технічного 

характеру, спрямованих, передусім, на обмеження доступу користувача, який 
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працює з інформаційними системами підприємства, до тієї інформації, 

звертатися до якої він не має права [4, с. 46- 47].  

Фахівці-практики виділяють, наприклад, такі основні напрями технічного 

захисту інформаційних систем: 

- захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу і 

завантаження програмного забезпечення для безпеки підприємства, а також 

методи парольного захисту при вході в систему; 

- захист від витоку по вторинних каналах електромагнітних 

випромінювань і наведень– за допомогою екранування апаратури, приміщень, 

застосуванням маскуючих генераторів шумів, додатковою перевіркою 

апаратури на наявність компрометуючих випромінювань; 

- захист інформації в каналах зв’язку і вузлах комутації – 

використовуються процедури аутентифікації абонентів і повідомлень, 

шифрування і спеціальні протоколи зв’язку. 

В Україні забезпечення ІБ здійснюється шляхом захисту інформації – у 

випадку, коли необхідність захисту інформації визначена законодавством в 

галузі ЗІ. Для реалізації захисту інформації створюється комплексна система 

захисту інформації (КСЗІ). У випадку, коли суб'єкт ІБ має наміри розробити і 

реалізувати політику ІБ і намагається реалізовувати їх без порушення вимог 

законодавства, він може використовувати відповідні міжнародні стандарти ISO: 

ISO/IEC 17799:2005, ISO/IEC 27001:2013 та ін. – для підтримки рішень на 

основі ITIL та COBIT (виконання вимог Sarbanes-Oxley Act  або акту 

Сербайнза-Оклі про відповідальність акціонерів за обізнаність про стан своїх 

активів). Тоді на підприємстві створюється система управління інформаційною 

безпекою (СУІБ), яка повинна відповідати усім вимогам міжнародних 

стандартів в галузі ІБ власними розробками. 

Головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки є гарантування 

стійкого функціонування об'єкта, запобігання загрозам його безпеки, захист 

законних інтересів замовника від протиправних посягань, запобігання 

розкраданню грошових коштів; розголошуванню, втратам, витоку, 

спотворенню і знищенню службової інформації; забезпечення нормальної 

виробничої діяльності всіх підрозділів об'єкта. Система інформаційної безпеки 

має також сприяти підвищенню якості [5]. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, вважаємо за необхідне наголосити, 

що пріоритетним напрямом у процесі забезпечення інформаційної безпеки 

підприємства є збереження у таємниці комерційно важливої інформації, що 

дозволяє успішно конкурувати на ринку виробництва та збуту товарів і послуг. 

Досвід свідчить, що для боротьби з правопорушеннями у сфері обігу інформації 

на підприємстві необхідна цілеспрямована організація процесу захисту 

інформаційних ресурсів. Джерело інформаційної безпеки може бути 

внутрішнім (власні працівники), зовнішнім (наприклад, конкуренти) та 

змішаним (замовники – зовнішні, а виконавець – працівник фірми). Як показує 

практика, переважна більшість таких правопорушень здійснюються самими 

працівниками підприємства. 
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Виконання завдань НЕС у період після 2025 р. вимагатиме дещо інших 

підходів до регулювання енергетики, заснованих на базових принципах, 

прийнятих країнами ЄС, до розроблення документів стратегічного планування 

та практичної діяльності з реалізації державної політики в енергетичній сфері. 

Експертами ЗАО «ГУ Институт энергетической стратегии» виділено три 

ймовірні сценарії розвитку світової енергетики, що формуються на основі 

методології, яка враховує енергетичні, економічні, технологічні, екологічні, 

політичні та інші фактори, що визначають тренд енергетики в цілому та 

нафтогазової промисловості зокрема: 

- інерційний, що передбачає подовження постіндустріальної фази та гостру 

кризу після 2030 р. через досягнення меж росту індустріальної фази. 

Передбачається розширення індустріальної енергетики в країнах, що 

розвиваються та повільний розвиток постіндустріальної енергетики у 

розвинутих країнах. У результаті відбудеться швидке зростання попиту на 

енергоносії, збільшення суперечностей, пов’язаних із цим, та погіршення 

екологічної ситуації. Виходячи із домінуючого енергоносія, такий сценарій 

названо вуглеводневим; 
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- стагнаційний сценарій передбачає керований розвиток на основі 

екологічної парадигми і формування інформаційного суспільства. Цей сценарій 

передбачає застосування цілого комплексу політичних, правових, економічних 

механізмів для боротьби із ризиками інерційного сценарію. Темпи 

енергетичного росту у країнах, що розвиваються будуть значно нижчими; 

- інноваційний сценарій передбачає подолання меж росту індустріальної 

фази і перехід до нової фази до 2030 року, ключовою рисою якої має стати 

комплексний розвиток людини і пов’язаних з нею технологій – біологічних, 

інформаційних, соціальних та ін. Інноваційний сценарій передбачає 

формування енергетики нового типу у розвинутих країнах та в деяких країнах, 

що розвиваються. Це дозволить забезпечити зниження геополітичних та 

екологічних ризиків, підвищити якість енергопостачання, створити нові 

технологічні можливості для кінцевого споживача [1].  

У дослідженні Українського інституту української політики «Енергетична 

безпека України: виклики, можливості, сценарії» [2] із загальної кількості 

можливих сценаріїв – 27, негативними є 8, а 19 являють собою більшою чи  

меншою мірою позитивні для України сценарні варіанти. Негативні сценарії 

означають неспроможність держави забезпечити свою енергетичну безпеку. 

Позитивні містять потенціал кооперації та забезпечення самодостатності. 

Основним з них є варіант виведення країни на рівень енергетичної 

самодостатності в перспективі 2035 року. Успіх подібного сценарію можливий 

у випадку, якщо буде забезпечено необхідний базис для цього в поточному 

десятилітті – до 2020-2025 рр.  

Подальший розвиток економіки України і відповідна до нього зміна 

споживання та виробництва енергоресурсів розглядаються з позиції сценаріїв 

економічного зростання і структури ВВП, розрахованих на основі прогнозів 

Уряду України. Сценарії лежать у діапазоні від песимістичного, при якому 

реалізується безліч ризиків, пов'язаних із уповільненням виходу економіки із 

кризи, зниженням темпів відновлення світового попиту на продукцію 

металургії й інших галузей (прогнозоване середнє щорічне реальне зростання 

ВВП до 2030 р. - близько 3,8%) до оптимістичного (аналогічний показник - 

близько 6,4%). За базовий взято сценарій, при якому середнє зростання ВВП 

складе 5% на рік до 2030 р. Усі сценарії враховують ефект від детінізації 

економіки.  

У всіх сценаріях економічний розвиток України відбуватиметься двома 

етапами: 

- високе посткризове економічне зростання і досягнення докризового рівня 

ВВП; 

- зниження темпів економічного зростання разом з поступовою зміною 

структури ВВП у бік зростання сектору послуг економіки. 

За базовий сценарій для розрахунку прогнозів ринків взято сценарій із 

середнім щорічним реальним зростанням ВВП у 2010-2030 рр. – 5%. 

Статистичні ж дані показують зростання реального валового внутрішнього 

продукту України у 2017 році на 2,2% порівняно з 2,3% у 2016 році [3]. За 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 81 

різними оцінками, ВВП буде зростати і в наступному році. МВФ прогнозує, що 

в 2018 році він складе 3,1%, а Світовий банк пророкує цифру 3,5% [4]. Тому 

реальна ситуація вказує, що при регулярному оновленні Енергостратегії слід 

відстежувати фактичний розвиток ринків і ВВП, та при невідповідності 

базовому сценарію, потрібно проводити коригування прогнозів. 

Схвалена розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 18 серпня 2017 

«Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» [5] є документом, що окреслює 

стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу України на 

період до 2035 року. Вона передбачає, що до 2025 р. здебільшого буде 

завершено реформування енергетичного комплексу України, досягнуто 

першочергових цільових показників з безпеки та енергоефективності, 

забезпечено його інноваційне оновлення та інтеграцію з енергетичним 

сектором ЄС. 

Удосконалення нормативно-правової бази, забезпечення простоти її 

застосування та обов’язковість виконання учасниками ринку, підвищення рівня 

енергоефективності й енергозбереження, інтеграція України в енергетичний 

ринок ЄС, диверсифікація маршрутів і джерел поставок енергетичних ресурсів, 

постачальників технологій, зміна структури паливно-енергетичного балансу 

завдяки збільшенню частки власних енергоресурсів, забезпечення 

функціонування енергетичного сектора, дієвий захист критичної 

інфраструктури ПЕК в особливий період дозволять створити здоровий 

енергетичний баланс та максимально наблизитися до забезпечення 

енергетичної незалежності України. Розвиток та оптимальне функціонування 

паливно-енергетичного комплексу нашої держави є одним з найголовніших 

факторів забезпечення життєздатності її економіки, задоволення соціальних 

потреб населення. 
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На вітчизняних підприємствах створені системи діагностики не завжди 

здатні надати реальну інформацію про різні сфери функціонування, проблемні 

моменти та існуючі перспективи підприємства.  

Актуальність даної теми набуває особливого значення на сучасному етапі, 

коли економічна криза торкнулася кожного другого підприємства будівельної 

галузі України. Тому саме моніторинг та діагностика фінансового стану 

дозволять розробити дієву фінансову стратегію виведення підприємства з зони 

ризику банкрутства.  

Аналіз економічної літератури дозволяє розглядати систему діагностики 

фінансово-економічного стану підприємства як сукупність технологій, методів, 

методик, засобів, бізнес-індикаторів та критеріїв, які у взаємодії забезпечують 

виконання діагностичних функцій. 

Для діагностики фінансово-економічного стану підприємств будівельної 

галузі Івано-Франківської області запропоновано використати як абсолютні 

показники ефективності діяльності підприємств, так відносні показники 

прибутковості – коефіцієнти рентабельності; фінансові коефіцієнти для оцінки 

фінансової стійкості, майнового стану, ділової активності, ліквідності та 

платоспроможності; для аналізу наявності, розміщення й джерел формування 

активів та пасивів рекомендований горизонтальний та вертикальний аналіз 

балансу; для оцінки ймовірності банкрутства використати як моделі на основі 

дискримінантної функції, так і на основі фінансових коефіцієнтів.  

Діагностика фінансово-економічного стану потребує цільової системи 

інформаційного забезпечення, певного інформаційного масиву даних щодо 

існуючих відхилень від норм та стандартів. Розглянемо структуру 

інформаційного забезпечення діагностики фінансово-економічного стану 

підприємств будівельної галузі. Основними інформаційними джерелами даних 

для фінансово-економічного аналізу є фінансовий та управлінський облік і 

звітність. Важливе значення також мають показники загальноекономічного 

розвитку країни –макроекономічні та галузеві, джерелами яких виступають – 

дані Держкомстату України, оперативні огляди мережі Internet.  

Для здійснення дослідження було обрано такі підприємства Івано-

Франківської області:  ПАТ «БМФ «Івано-Франківськбуд», ПП «Ярковиця» та 

ПП «Вамбуд». Головним напрямком діяльності даних підприємств є загальне 

будівництво будівель. Техніко-економічні показники дозволяють дати загальну 

оцінку фінансово-економічному стану, зокрема на основі їх аналізу можемо 

mailto:reg@nung.edu.ua
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говорити про згортання обсягів господарської діяльності кожного із 

досліджуваних підприємств. 

 
Рис. 1 Інформаційне забезпечення діагностики фінансово-економічного стану 

підприємств будівельної галузі 

 

Основними причинами такого згортання можна вважати зниження 

купівельної спроможності громадян та скорочення обсягів банківського 

кредитування суб’єктів господарської діяльності. У двох із досліджуваних 

підприємств відбулося значне зниження чистого прибутку, так чистий прибуток 

ПАТ «БМФ «Івано-Франківськбуд» знизився на 94,3% порівняно із 2015 роком; 

чистий прибуток ПП «Вамбуд» знизився у 1,7 рази. Порівнявши темпи росту 

даного показника із динамікою собівартості 1грн виконаних робіт на прикладі 

ПП «Ярковиця», можемо зробити висновок, що за умов гострих кризових явищ 

у галузі єдиним способом утримання високих прибутків є зниження 

собівартості виконаних робіт.  

Аналіз фінансово-економічного стану з використанням груп фінансових 

коефіцієнтів показав, що жодне із досліджуваних підприємств не є фінансово 

незалежним від зовнішніх джерел фінансування.  

Розглядаючи показники рентабельності підприємств будівельної галузі, 

варто зауважити, що двоє із трьох досліджуваних підприємств мають серйозні 

проблеми із реалізацією своєї продукції та надходженнями інвестицій, і тільки 

показники рентабельності ПП «Ярковиця» дозволяють говорити про 

ефективність її діяльності. 

Результати горизонтального та вертикального аналізу показують, що для 

фінансування господарської діяльності деякі з будівельних організацій 

використовують забезпечення наступних витрат та платежів. Дана стаття 

виступає як один із інструментів прихованого самофінансування і в умовах 
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обмеженості доступу до кредитних ресурсів та зростання плати за 

користування ними, виступає як ефективний засіб розширення господарської 

діяльності. Структура активу балансу здебільшого є «легкою», що свідчить про 

мобільність майна підприємств.  

Розглянемо показники роботи будівельного комплексу Івано-Франківської 

області. Зниження обсягів будівельно-монтажних робіт, капіталовкладень у 

об’єкти галузі, скорочення середньооблікової кількості працівників 

будівельних організацій в еквіваленті повної зайнятості – ось основні наслідки 

кризових тенденцій у галузі та економіці країни загалом. Так, згідно 

статистичних даних, обсяг підрядних робіт, виконаних силами місцевих 

будівельних організацій у 2017 році склав 606 млн. 214 тис. грн., що майже на 

242,458 млн. грн. менше відповідного періоду минулого року. 

 
Рис. 2 Частка виконаних будівельних робіт підприємствами будівельної галузі Івано-

Франківської області у 2017 році 

 

Різноманітні існуючі моделі діагностики фінансово-економічного стану 

підприємства та ймовірності настання його банкрутства не завжди дають 

надійні результати в практиці будівельних організацій. Майже відсутні 

показники нефінансового характеру, які іноді можуть суттєво впливати на 

фінансовий стан суб’єкта господарювання.  

На підприємстві повинна існувати система критеріїв, до якої мають 

входити не тільки показники, що характеризують внутрішній стан справ, але й 

показники, що дозволяють визначити вплив зовнішніх факторів. Належна 

оцінка фінансово-економічного стану вимагає аналізу широкої бази критеріїв із 

проведенням ретельного розгляду вагомих факторів діяльності підприємства, у 

тому числі стану позиції фірми на ринку, порівняння кількісних показників 

фінансово-економічного стану підприємства не тільки з їх нормативними 

значеннями, але й з їх середніми величинами у галузі. Виходячи з такої системи 

критеріїв, показники діагностики фінансово-економічного стану підприємства 

згідно його функціональних складових можна сформувати у такі групи: 

 ринкова позиція підприємства – характеризує оцінку діяльності на 

ринках виробленої продукції та на ринках факторів виробництва; 

 виробнича спроможність підприємства – передбачає оцінку 

ефективності використання засобів праці;  
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 фінансова спроможність підприємства – передбачає забезпеченість 

фінансовими ресурсами та наявність коштів для безперервного саморозвитку, 

можливості сприймати інноваційні процеси. 

Сукупність даних груп показників загалом створює образ економічно 

заможного підприємства, усі функціональні складові якого знаходиться в 

збалансованості.  

Дана модель експрес – діагностики фінансово-економічного стану являє 

собою схему послідовності кроків з оцінки фінансово-економічного стану 

підприємства і дає наочне уявлення про етапи оцінки та взаємозв’язок їх 

компонентів.  

Для реалізації даної моделі використовуються такі інструменти:  

 рівні класифікації фінансово-економічного стану; 

 таблична форма експрес-аналізу (представлена в ілюстрованих 

матеріалах);  

 шкала відповідності кількісних і якісних характеристик показників та 

їх тенденцій рівнями фінансово-економічного стану;  

Дослідження наявності та рівня кризових явищ на підприємстві передбачає 

зіставлення кількісних і якісних характеристик показників, надання кількісних 

оцінок деяким якісним характеристикам; проведення узагальненої оцінки стану 

будівельної організації.  

Перелік ознак фінансово-економічного стану за функціональними 

складовими та рівні його класифікації необхідні для того, щоб за допомогою 

шкали відповідності оцінити всі показники, включені в модель оцінки і 

привласнити кожному показнику відповідний рівень фінансово-економічного 

стану.  

Отже, для здійснення дослідження було обрано такі підприємства Івано-

Франківської області:  ПАТ «БМФ «Івано-Франківськбуд», ПП «Ярковиця» та 

ПП «Вамбуд». Техніко-економічні показники дозволили дати загальну оцінку 

фінансово-економічному стану кожного з підприємств. Аналіз фінансово-

економічного стану з використанням груп фінансових коефіцієнтів показав, що 

жодне із досліджуваних підприємств не є фінансово незалежним від зовнішніх 

джерел фінансування.  
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Тривалий вплив базових ідеологічних, економічних і політичних ідеологем 

інституціональних матриць західного і східного типу, які в [1, с. 71] 

інтерпретовані як матриці Х і Y, формує у людських ресурсів будь-якої країни  

певний набір поведінкових стереотипів, який, навіть після революційної або 

поступової зміни природи цих матриць, протягом певного часу продовжує 

діяти і залишається достатньо впливовим, обумовлюючи цим самим т. зв. 

«ефект колії», коли люди, що знаходились під впливами Х-матриці з багатьох 

причин не можуть ефективно працювати в нових умовах Y-матриці.  

Хоча в багатьох аспектах теорія інституціональних матриць [1] і 

піддається критичному аналізу [для прикладу, 2, с. 181; 3, 4], вона, тим не 

менше, демонструє незаперечну присутність «ефекту колії» в транзитних 

суспільствах, в яких відбуваються кардинальні зміни умов взаємодії таких 

основних частин суспільства, як влада, бізнес і споживачі. При цьому, наслідки 
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існування і дії цього ефекту негативно впливають на динаміку і результати 

запланованих соціальних, організаційних, технологічних та ін. трансформацій, 

що відбувається в зв’язку з гальмуванням формування в соціальному 

середовищі нових цінностей, цільових установок, нових життєвих практик і 

моделей поведінки. 

Саме в зв’язку з тим, що інституціональне середовище України 

характеризується «… неоднорідністю інститутів, що перебувають на різних 

етапах розвитку; асинхронністю їх функціонування, обумовленою циклічністю 

розвитку інститутів; дискретністю перетворень, зв'язаних зі ступенем 

підготовленості суб'єктів і агентів до зміни звичних норм і правил» [4], будь-

яке підприємство, будучи часткою інституціонального простору країни, також є 

об’єктом впливу альтернативних ідеологем базових інституціональних 

матриць.  За цієї ситуації виникає певна несумісність традиційних підходів та 

сприйняття дійсності з вимогами нового інституціонального оточення, що 

особливо різко проявляється в стосунках між людьми – прибічниками традицій 

(яким зручно в існуючій колії традицій і звичок) та провідниками інноваційних 

змін (які намагаються поміняти колію). В транзитній економіці це приводить до 

гальмування необхідних суспільству змін, падіння виробництва, втрати 

продуктивності і ефективності, банкрутств і ліквідації підприємств, стагнації 

підприємництва і т. п. 

На вирішення цієї проблеми в багатьох дослідженнях процесів змін в   

життєустрої сучасних соціально-економічних систем були націлені певні 

наукові рекомендації щодо доцільності і необхідності забезпечення 

випереджаючих змін у психології, свідомості, ментальності і т. п. носіїв 

інтелекту – людських ресурсів тієї чи іншої системи. 

Для прикладу, ще у 2000 р. з’явились розвідки на тему залежності 

національної економіки від ментальності нації [5, 6], у 2008 р. в роботі [7] 

доводилась необхідність врахування в процесі розвитку людських ресурсів 

«особливостей і джерел національного трудового менталітету», а в роботі [8] 

стан українського суспільства було визначено як «віддзеркалення української 

ментальності». В цьому контексті слід зауважити появу в обігу терміну 

«ментальний реінжиніринг». Так у 2012 р. автор книги «Космічна валюта – 

найвище багатство»  Даріо С. Соммер (Dario Salas Sommer – John Baines) вказав 

на необхідність для активізації таланту і здібностей людини використовувати 

процедури «…ментального «реінжинірингу»  [….]  щляхом особистого 

розвитку» [9, c. 7], у 2013 році в статті Коваленко Т. В. доведена необхідність 

«інтелектуалізації бізнес-процесів» з врахуванням «особливостей трудового 

менталітету працівників» [10], у 2016 році у вітчизняних електронних ЗМІ 

з’явилась рекомендація проф. П. Шеремета «Україні потрібен соціальний 

реінжиніринг» [11], а у 2017 ментальний реінжиніринг в [12] вперше було 

названо обов’язковою складовою управління процесами змін в соціально-

економічних системах. 

Тому, якщо за визначенням М. Хаммера і Дж. Чампі (Michael Hummer, 

James Champy)) під традиційним реінжинірингом розуміють фундаментальне 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dario+Salas+Sommer&search-alias=books&field-author=Dario+Salas+Sommer&sort=relevancerank
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переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення 

вагомих покращень у показниках результативності, витрат, якості, рівня 

обслуговування та оперативності [13], то під ментальним реінжинірингом ми 

пропонуємо розуміти: технологію соціально-психологічного трансформування 

життєвих і моральних цінностей, менталітету, свідомості і психології персоналу 

підприємств  на  основі  ідеологічних,  політичних і економічних засад обраної 

суспільством інституціональної матриці. 

Без використання технології ментального реінжинірингу і нав’язуванні 

радикальних змін в основних бізнес-процесах підприємства зверху та всупереч 

переконанням його персоналу, заплановані керівництвом радикальні зміни 

можуть не відбутися, а істотне поліпшення результатів функціонування не буде 

досягнуто. 
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У формуванні сучасної моделі господарювання, здатної забезпечити 

підприємству довгостроковий успіх домінуюча роль відводиться людині. 

Людина виступає головним суб'єктом організації (працівником) й одночасно 

суб'єктом управління (керівником). Її діяльність тісно пов'язана з концепцією 

всебічного розвитку особистості, яка дозволяє формувати тип працівника, 

здатного визначати довгострокові цілі розвитку, вирішувати адекватні 

завдання, приймати ефективні рішення та виконувати іншу роботу, без якої 

підприємство не може функціонувати, покладаючись лише на технічні, 

фінансові, матеріальні ресурси. Таким чином, сформувався новий погляд на 

людей як на найважливіший ресурс підприємства.  

Беручи до уваги те, що в умовах реалізації політики євроінтеграції зростає 

зацікавленість міжнародних організацій до потенціалу українських 

промислових підприємств та відповідних ринків, перед керівниками 

вітчизняних підприємств постає завдання налагодження взаємовигідних 

http://lb.ua/economics/2016/10/03/346538_pavlo_sheremeta_ukraini_potriben.html
http://lb.ua/economics/2016/10/03/346538_pavlo_sheremeta_ukraini_potriben.html
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=54
mailto:reg@nung.edu.ua
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партнерських відносин та забезпечення організації належних бізнес-процесів 

всередині самих підприємств. А це вимагає залучення до цих процесів 

персоналу, здатного вирішувати завдання у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Тому на сьогодні актуальним є питання розвитку людських 

ресурсів, здатних ефективно і професійно виконувати завдання сучасного 

розвитку, зокрема в такій функціональній сфері діяльності як 

зовнішньоекономічна. У даному контексті важливим є узагальнення теоретико-

методичних засад управління розвитком людських ресурсів, спрямованих на 

максимально ефективне вирішення функціональних завдань розвитку 

підприємства шляхом розробки теоретичних положень і практичних 

рекомендацій, спрямованих на застосування функціонально-орієнтованого 

управління розвитком людських ресурсів. Вирішення цього питання вимагає 

проведення наступних досліджень: дослідження управління розвитком 

людських ресурсів на основі врахування історичного досвіду розвитку даної 

концепції; визначення ролі людських ресурсів у вирішенні завдань 

зовнішньоекономічної діяльності  підприємства; дослідження процесу розвитку 

людських ресурсів із врахуванням особливостей  діяльності підприємства на 

зовнішніх ринках; дослідження факторів, що впливають на розвиток людських 

ресурсів; аналіз системи управління розвитком людських ресурсів на 

підприємствах в сучасних умовах; виокремлення напрямів удосконалення 

розвитку людських ресурсів; вибір технологій управління розвитком людських 

ресурсів в умовах реалізації функціонально-орієнтованого управління. 

Управління людських ресурсів – це діяльність, спрямована на формування 

людських ресурсів організації і їх координацію [1]. Я зазначено у джерелі [2] 

управління людськими ресурсами – головна функція будь якої організації. 

Управління розвитком людських ресурсів – це значно складніший процес, який 

базується не тільки на попередньо визначених завданнях, але і на необхідності 

постійного розвитку персоналу. Визначальним джерелом розвитку є навчання, 

яке в сучасних умовах має складний і системний зміст. Складність визначена 

тим, що навчання персоналу в умовах реалізації певної управлінської функції у 

визначеному бізнес-процесі підприємства вимагає окрім базових технічних та 

управлінських навичок нових знань, пов’язаних із глобальними змінами, 

прагненням досягнути конкурентних переваг як на рівні підприємства, так і 

окремого працівника. Системність визначена тим, що навчання не повинно 

здійснюватись тільки заради отримання певних навиків, особливих знань, а 

навчання головним чином сфокусоване на досягнення цілей цільності  через 

узгоджене, цілеспрямоване вирішення функціональних завдань на усіх рівнях 

вертикального і горизонтального поділу праці на підприємстві. 

Отже, організаційне проектування закладає основи функціонально-

орієнтованого управління, яке спрямоване на вирішення функціональних 

завдань діяльності підприємства. В науковій літературі функціонально-

орієнтоване управління розглядається через розгляд основних бізнес-процесів 

на підприємстві. В сфері управлінської діяльності знання бізнес процесів 

недостатньо для досягнення поставлених цілей підприємства. Виникає 
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необхідність у додатковому розгляді функцій управління у вирішенні завдань 

розвитку, що забезпечують ефективну роботу бізнес-процесів. 

Важливим є оцінювання результатів такого управління за отриманими 

результатами, оскільки важливо визначити як виконання певної функції 

впливає на досягнення цілей діяльності підприємства. 

Таким чином, під функціонально-орієнтованим управлінням розвитком 

людських ресурсів на підприємстві слід розглядати розвиток людських 

ресурсів, що базується на підтриманні, а за необхідності – здобутті належного 

рівня знань, навичок, умінь, досвіду людських ресурсів, задіяних у реалізації 

бізнес-процесів (постачання, виробництво, збут) підприємства та 

функціональних сфер діяльності (маркетинг, логістика, персонал, бухгалтерія, 

планування, зовнішньоекономічна діяльність) шляхом підбору, координації, 

навчання людських ресурсів, що задіяні у виконанні певної функції 

підприємства та обґрунтування заходів з розвитку людських ресурсів з 

допомогою визначення результативності та продуктивності даного процесу. 
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Останнім часом набуває актуальності такий напрямок громадської 

діяльності, як волонтерство. Особливо важливим є прояв соціальної активності 

сучасної української молоді за допомогою волонтерської діяльності.  

Волонтерство має тисячолітню історію. Перші волонтери з'явилися 

одночасно із зародженням організованих соціально суспільних відносин. 

Найчастіше праця волонтерів була пов'язана з релігією і церквою. 

Волонтерство як соціокультурний феномен вивчається істориками, 

психологами, юристами, економістами, фахівцями в галузі соціальної 

педагогіки, соціальної роботи, соціального менеджменту, соціальної психології 

та ін.  

Серед зарубіжних авторів досліджень стимулів і мотивів добровольчої 

діяльності є Т. Шлезінгер, С. Найджел, А. Джил-Лакруз, К. Марчелло, Ю. Вей, 

Н. Донта, К. Бернгардт, Д. Байди, Т. Вантілборг, Р. Пеперманс, Г. Хайбректс. 

http://www.management.com.ua/
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Серед вітчізняніх науковців слід відмітити праці О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєвої, 

Є.П. Ільїна, В. Дибайло, К.О. Бєспалової, О.І. Холіної О.І. Холіна відзначає 

волонтерство як "спосіб вібудовувати соціальні відносини, розвивати та 

знаходити застосування своїм моральним, духовним чеснотам, отримувати нові 

навички, а такоже надаваті іншім" [1]. Тобто волонтерство один з факторів 

акумулювання та примноження соціального капіталу 

Волонтерство є досить поширеною практикою в сучасному суспільстві. У 

багатьох країнах воно інтегровано практично в усі сфери суспільного життя. 

Держави надають всебічну підтримку волонтерству, приймаючи законодавчі 

акти, створюючи систему державних добровільних центрів та волонтерських 

програм. За останні роки волонтерство набуло широких масштабів в 

українському суспільстві. Дослідження, проведене Фондом «Демократичні 

ініціативи ім. Ілька Кучеріва »в липні 2015 року, показало, що 67% громадян 

України довіряють волонтерам; це найвищий показник довіри серед усіх 

державних і соціальних інститутів в Україні [2]. 

Міністерство соціальної політики відповідно до норм Закону України „Про 

волонтерську діяльність”, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері волонтерської діяльності, виконує низку 

повноважень: 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері волонтерської 

діяльності; 

- вживає інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської 

діяльності; 

- сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність; 

- сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їхній    

діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності; 

- поширює інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних   

програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності; 

- оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації   та   

установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів,  зокрема,  інформацію  

про організації та установи, що залучають  іноземців  та  осіб  без  

громадянства  для провадження волонтерської  діяльності  на  території  

України,  протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації; 

- сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської 

діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у цій сфері [3]. 

Організацією Об’єднаних Націй у грудні 2014 року проведено дослідження 

на тему: «Волонтерський рух в Україні». 

- Майже чверть українців (23%) мали досвід волонтерства; 

- 9% українців почали займатись волонтерством протягом останнього року; 

- Основним напрямком діяльності волонтерів в 2014 році стала допомога 

українській армії та пораненим - цим займались 70% волонтерів; 

- До подій Майдану найбільш актуальними напрямками діяльності були 

допомога соціально незахищеним групам населення та благоустрій 

громадського простору; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
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- Найбільша група волонтерів – ті, які займаються волонтерством 1-2 рази 

на місяць; 

- Більшість волонтерів вказали, що займаються волонтерством самостійно, 

та не зазначили участь у конкретних волонтерських проектах; 

- Більше половини волонтерів мають вищу освіту; 

- 43% волонтерів належать до середнього класу, серед всієї вибірки таких 

35%. 

Результатами такої роботи щодо сприяння розвитку волонтерського руху 

було активне залучення до волонтерської діяльності молоді та осіб літнього 

віку, організація збору благодійної допомоги та надання волонтерської 

допомоги соціально вразливим верствам населення, а також 

військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

прикордонної служби та інших військових формувань, які знаходяться в зоні 

проведення антитерористичної операції. 

Майже 2 тис. установ та закладів системи соціального захисту населення 

надають соціальні, реабілітаційні послуги близько 3 млн. осіб. 

Волонтери та благодійники активно долучаються до соціального захисту 

вразливих верств населення. 

Одним із пріоритетів діяльності Міністерства молоді і спорту  є створення 

ефективного правового поля та сприятливих умов для розвитку волонтерства 

серед молоді в Україні. Залучення молоді до волонтерської діяльності є одним 

із напрямів, визначених завданнями Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148. 

Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна асамблея інвалідів 

України», Благодійний фонд «Крок за кроком», Українське товариство глухих, 

Українське товариство сліпих, Громадською організацією «Справа Кольпінга в 

Україні», Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з 

синдромом аутизму «Дитина з майбутнім», Благодійна організація «Школа-

сходинки», Благодійний фонд «Асоціація батьків дітей з аутизмом» 

долучаються до розроблення та обговорення нормативно-правових актів, 

методичних рекомендацій органам управління освітою, сприяють в 

інформаційному висвітленню питань освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, охоплення інклюзивною освітою, участі дітей з фізичними 

порушеннями в зовнішньому незалежному оцінюванню тощо є учасниками 

всеукраїнських заходів, що проводить Міністерство освіти і науки 

України (науково-практичних конференцій, семінарів, тощо). 

За інформацією Мінмолодьспорту, залучення молоді до волонтерської 

діяльності є одним із завдань  Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 лютого 2016 року № 148 [4]. 

  Підсумовуючи особливості формування соціального капіталу волонтерів, 

які складаються в волонтерських організаціях, ми можемо сформулювати 

наступний висновок: для представників даних організацій характерна наявність 
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соціальних зв'язків, активізація яких призводить до розширення та 

примноження соціального капіталу  
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Стрімкі темпи науково-технічного прогресу у постіндустріальному 

суспільстві, інтенсивне нарощування виробничих потужностей 

супроводжуються посиленням негативного впливу на навколишнє середовище, 

що вказує на доцільність удосконалення процесу управління суб’єктами 

господарювання. Все більш очевидною стає потреба в переосмисленні самої 

парадигми економічного розвитку: поступовому переході від ідеології 

накопичення матеріального багатства до ідеології «розумної достатності» [1, 

с.21]. 

Слід зазначити, що антропогенне  і техногенноге навантаження на 

навколишнє природне середовище в Україні значно перевищує відповідний 

рівень, притаманний країнам ЄС. Особливо актуальною дана проблема є для 

паливно-енергетичного  комплексу держави, адже викиди забруднюючих 

речовин внаслідок виробничо-господарської діяльності підприємств 

енергетичної галузі становлять близько 40 % сумарного обсягу викидів усіх 

секторів вітчизняної економіки. Зокрема, тільки в нафтогазовому комплексі 

загальна величина викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

досягає близько 4,7 млн т [2, с.40]. 

Слід зазначити, що нафтогазовидобування належить до  видів діяльності, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку (механічне пошкодження 

земної поверхні; забруднення повітря, ґрунту,  поверхневих та підземних вод 

http://www.msp.gov.ua/news/12101.html
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хімічними реагентами, високомінералізованими пластовими водами, відходами 

буріння; шумове забруднення атмосфери тощо). Техногенні забруднювачі по-

різному проявляють себе на основних стадіях розвідки нафтогазових родовищ, 

спорудження і експлуатації нафтогазових промислів, нафто- і газопереробки та 

при аварійних ситуаціях. Ступінь їх впливу на довкілля у більшості випадків 

залежить від природних умов, властивостей екосистем і визначається стійкістю 

останніх до розміщених техногенних об’єктів з врахуванням екологічного 

ризику освоєння території [3, с.263]. 

При транспортуванні природного газу мають місце екологічно шкідливі 

викиди в атмосферу  діоксиду вуглецю, оксиду азоту, метану, неметанових 

летких органічних сполук і т.д. Крім того слід розуміти, що газотранспортна 

система України знаходиться на пізній стадії експлуатації та потребує значних 

інвестицій у реконструкцію і модернізацію, зважаючи на жорстку конкуренцію 

на міжнародному газовому ринку. Разом з тим,  стан матеріально-технічної 

бази газотранспортних і газозберігаючих підприємств впродовж останніх 

десятиліть має стійку тенденцію до погіршення. З року в рік спостерігаємо 

«хронічне» недофінансування  потреб навіть простого оновлення лінійної 

частини магістральних газопроводів, не кажучи вже про інновації. За таких 

умов, а також враховуючи  значну територіальну розгалуженість 

газотранспортної системи,  щорічно на її об’єктах  виникає до 1,5 тис. 

аварійних ситуацій які супроводжуються викидами нафти, нафтопродуктів та 

інших небезпечних для довкілля речовин [4 , с.286]. 

Щодо діяльності  ПАТ «Укртрансгаз»  у сфері  екологізації виробничого 

процесу, зазначимо, що вона здійснюється в рамках загальної екологічної 

політики НАК «Нафтогаз України»; послуги з транспортування 

трубопроводами природного газу, а також інженерні послуги в галузі 

газопостачання, на даний час, надаються відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001; 

створено  лабораторії щодо визначення якості викидів в атмосферу від 

стаціонарних та пересувних джерел, скидів стічних вод; процеси введення в 

експлуатацію та модернізації обладнання обов’язково включають в себе 

природоохоронну складову, проводиться відомча екологічна експертиза 

проектних матеріалів і т.д. [5]. Разом з тим, на наш погляд, даній діяльності 

властивий дещо фрагментарний характер, відсутня комплексна система 

ефективного екологічного менеджменту, інтегрованого в загальну систему 

управління компанією. 

Враховуючи те, що функціонування підприємств нафтогазового комплексу 

здійснюється під значним впливом  державної екологічної політики та 

відповідних екологічних обмежень, основними рекомендаціями щодо 

вдосконалення енергетичного законодавства у сфері екології  є [6]: 

− встановлення законодавчо обов’язковим врахування майбутнього впливу 

на довкілля на етапі планування політики, планів і програм розвитку 

(стратегічна екологічна оцінка); 

− запровадження процедури оцінки впливу на довкілля на всіх стадіях 

інвестиційного проекту; 
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− створення ефективних механізмів економічного регулювання у 

природоохоронній діяльності, який демонстрував би помітний стимулюючий 

вплив на суб’єкти господарювання та забезпечував відшкодування збитків, 

завданих довкіллю в результаті забруднення; 

− розвиток екологічного аудиту та впровадження систем екологічного 

управління; 

−  необхідність визначення екологічних ризиків господарської діяльності; 

−  запровадження механізмів корпоративної соціальної відповідальності. 

Пріоритетними напрямами  поліпшення  стану еколого-економічного 

управління у нафтогазовій сфері безпосередньо на рівні підприємства є: 

 − формування ефективної системи екологічного менеджменту відповідно 

до  вимог державного законодавства, міжнародних стандартів та з урахуванням 

галузевої специфіки господарювання;  

− інтеграція системи екологічного керування в загальну корпоративну 

систему управління; 

− впровадження на превентивних зазадах комплексної  системи 

діагностики, аналізу, оцінки та управління екологічними ризиками діяльності 

суб’єкта господарювання;  

−  розвиток корпоративної культури управління на еколого-орієнтованих 

засадах;   

−  впровадження еколого-економічного реінжинірингу; 

− активізація інноваційно-інвестиційної проектної діяльності у сфері 

екології, ширше застосування енергоефективних і ресурсозберігаючих 

технологій і т.д. 

Підсумовуючи, зазначимо, що організація  ефективного еколого-

економічного управління на підприємствах нафтогазового комплексу дасть 

змогу гармонізувати  їх економічні  інтереси  з екологічними та соціальними 

потребами суспільства і є, на наш погляд, обов’язковою передумовою 

забезпечення сталого розвитку досліджуваних суб’єктів господарювання у 

довгостроковій перспективі. 
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В умовах становлення інформаційного суспільства (суспільства нового 

типу) ефективність системи управління соціальними детермінантами 

економічної безпеки національної економікидосягається через повноту, 

достатність, актуальність інформації про події та явища, нові знання та методи 

обробки інформації, прогресивні інформаційні технології, що у комплексному 

поєднанні інтегрує збереження стабільного функціонування економічної 

системи та її трансформацію у заданий цільовий стан. Інформаційні технології, 

канали використання інформації, мережевий інтелект є визначальними 

ресурсами у формуванні економічного потенціалу країни тарозкривають 

характер нових економічних відносин, зокрема і міжнародних. 

З метою оцінки характеру та нівелюванняступеню впливу соціальних 

детермінант економічної безпеки національної економіки виділяють низку 

етапів процесу прийняття державних управлінських рішень, які складаються 

з[1, c. 38]:аналізу виникнення ситуації, що вимагає прийняття рішення 

(визначення ситуації та проблеми, формування вимог до інформації); 

підготовки необхідної інформації (збір, опрацювання та оцінка інформації); 

визначення варіантів рішень (представлення альтернативних варіантів рішень 

та критеріїв, аналіз можливих наслідків); прийняття рішення (ухвалення та 

доведення рішення); організації реалізації прийнятого рішення (моніторинг, 

оцінка рішення та отриманих результатів). Державне управління процесами 

http://utg.ua/utg/gts/environmental-protection.html
http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/
mailto:fursova.ua@gmail.com
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формування і забезпечення та зміцнення економічної безпеки здійснюється 

недостатньо ефективно [2, c. 295]. 

Зазначимо, що існує складність і багатокритеріальність задач у системі 

забезпеченняекономічної безпеки, наявність великої кількості 

неформалізованих знань, неоднозначність і зашумленість вихідних даних, 

прийняття управлінських рішень здійснюється в умовах невизначеності. Для 

реалізації завдань забезпечення економічної безпеки та управління в умовах 

невизначеності доцільним є використання складного класу систем типу 

«ситуаційний центр» для підтримки прийняття управлінських рішень. Клас 

систем управління типу «ситуаційний центр» за визначенням провідних 

фахівців - це автоматизована система ситуаційного управління, інтегруюча нові 

інформаційні технології, можливості людини, останні досягнення в області 

прийняття рішень і дозволяє здійснювати колективне прийняття рішень, аналіз 

та прогнозування їх результатів [3, с. 9]. 

Ситуаційний центр орієнтований на процеси управління соціальними 

детермінантами економічної безпеки національної економікиповинен 

враховувати зовнішні показники, які характеризують якість функціонування 

системи забезпечення економічної безпеки та вплив цих показників; показники 

внутрішнього стану, що характеризують рівень внутрішнього забезпечення 

економічної безпеки; керуючі показники, які впливають на управляючі функції 

системи забезпечення економічної безпеки (визначають вплив зовнішнього 

середовища і джерела виникнення соціальних детермінант). 

На рівні держави вплив на соціальні детермінанти економічної безпеки 

відбувається через систему регулювання та управління соціально-

економічними процесами на основі інформаційних каналів. В умовах 

насиченості даних із різних джерел, якість управлінських рішень у сфері 

економічної безпеки залежить від достовірної інформації, на якій вони 

базуються на всіх етапах розробки державної політики: формування головних 

цілей забезпечення економічної безпеки, які визначаються із довготривалих 

заходів та поточного стану; визначення домінуючих напрямків та умов, в яких 

вона реалізовуватиметься; формулювання проміжних підсумків, що зумовлені 

цільовим станом; розроблення заходів і їх послідовності для забезпечення 

економічної безпеки; діагностика та ідентифікація соціальних детермінантв 

системі забезпечення економічної безпеки на основі сучасних інформаційних 

технологій. 

Відтак не можливо ігнорувати результати нової глобальної революції у 

супроводі інформаційних технологій, коли з’являється суспільство, добробут та 

благополуччя якого залежать від знань, отриманих через інформаційний обмін, 

що не має часових, просторових та політичних обмежень. Глобалізація та  

формування інформаційного суспільства змінюють сутність не лише 

внутрішньої та зовнішньої політики державних та наддержавних утворень [4, c. 

5], а і принципово змінює роль індивіда у розвитку суспільства. 

Таким чином, дослідження впливу соціальних детермінант на економічну 

безпеку національної економіки у період посилення глобалізаційних процесів, 
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вимагає використання критеріїв їх оцінювання та урахування взаємозв’язків з 

усіма сферами життєдіяльності, соціально-економічних інтересів та пріоритетів 

на основі використання інформаційних технологій в системі управління. 
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На сучасному етапі інновації стають найважливішим елементом 

економічного розвитку будь-якої країни, що характеризується своєю новизною, 

здатністю швидкої реалізації на ринку, можливістю застосування в будь-якій 

сфері економічної і соціальної діяльності, а також здатністю приносити 

економічний та інші види ефекту. В умовах глобалізації економіки і, як 

наслідок цього, поділу праці на підприємствах, логістика стала основною 

ланкою інноваційної діяльності фірми. 

Інновації в логістиці − найбільш актуальна складова логістичної 

діяльності, що вивчає необхідність і можливість впровадження прогресивних 

інновацій в організацію поточного та стратегічного управління потоковими 

процесами з метою виявлення і використання додаткових резервів шляхом 

раціоналізації (оптимізації) цього управління. 

Інноваційну логістику можна розглядати як управлінську інновацію, 

оскільки вона наділена тим самим інноваційним потенціалом в сфері 

управління, здатним підвищити ефективність господарювання суб’єктів ринку 

[1]. 

Слід зазначити, що логістичні інновації передбачають не лише тотальну 

зміну усієї логістичної системи, а й запровадження деяких невеликих 

нововведень в окремих ланцюгах або зміну стратегії управління логістичною 

системою. 

Логістичні інновації як напрямок логістичної діяльності передбачають 

розробку нового інструментарію (методів, критеріїв, показників) в сфері 

методичного забезпечення логістики, а також удосконалення механізму 

формування та функціонування логістичних систем. 

При цьому слід підтримати Фролову Л.В., що об’єктом логістичного 

управління є логістичний потік як сукупність матеріальних, інформаційних і 

фінансових потоків, а предметом – ефективна організація логістичних потоків 

на основі синхронізації їх взаємодії та використання сінергійних зв’язків [2]. 

Таким чином, результатом застосування логістизації є побудова ефективної 

логістичної системи, в якій здійснюється координований рух потоків, що 

забезпечує раціональне функціонування бізнес-процесів підприємства. 

Гаджинський А.М. визначає логістичні системи як адаптовану систему зі 

зворотнім зв’язком, що виконує певні логістичні функції, складається з 

декількох підсистем і має зв’язок із зовнішнім середовищем [3, с. 81]. 

mailto:andrusivu@ukr.net
mailto:acherchataya@i.ua
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На підставі вищезазначеного, вважаємо доцільним висвітлити питання 

чіткого розуміння та визначення елементів механізму дії та взаємодії 

логістичних систем для ефективного управління цими системами через 

створення логістичної служби в оргструктурі підприємства.  

Логічна ієрархія формування логістичної системи має характер певної 

послідовності та наведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Ієрархічна структура формування логістичної системи підприємства 

(розроблено на основі [4, 5, 6]) 

 

Таким чином, найбільш актуальною складовою логістичної діяльності є 

інноваційна логістика, яка є управлінською інновацією та спрямована вивчати 

необхідність і можливість впровадження прогресивних інновацій в організацію 

поточного та стратегічного управління потоковими процесами з метою 

виявлення і використання додаткових резервів шляхом раціоналізації 

(оптимізації цього управління).  

Авторами побудовано логічна ієрархія формування логістичної системи 

підприємства з визначенням певної послідовності, що є підставою розробки 

організаційно-економічного механізму формування логістичної системи на 

підприємстві. 

Основу базисної платформи ієрархічної структури логістичної системи 

підприємства складають логістичні бізнес-процеси підприємства. З метою 

інтеграції стратегічного і оперативного рівнів управління в логістичній системі 

підприємства запропоновано застосування системи збалансованих показників 

(BSC).  

Ефективне управління логістичною системою здійснюється через 

створення логістичної служби в оргструктурі підприємства. 
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Завдяки особливому географічному розташуванню, природній родючості 

земель, набутій віками хліборобська майстерність народу Україна стала одним 

з провідних виробників зерна у світі. Впродовж тривалого часу Україна є в 

числі перших серед провідних виробників та експортерів зерна. За умов 

забезпечення стабільного зростання урожаїв, виробництво зерна буде 

залишатись основою зміцнення української економіки і джерелом продовольчої 

безпеки країни. 

Зернове виробництво є дуже чутливим до глобальних кліматичних 

перетворень. Валові збори та урожайність зернових значною мірою залежать 

від кліматичних умов та якості ґрунту. Зміни цих показників впливають на ціну 

зерна, рентабельність, обсяги перехідних запасів і об’ємів експорту. Тому, 

проблема вивчення та передбачення впливу погодно-кліматичних умов на 

розвиток зерновиробництва, пристосування виробництва до нових кліматичних 

умов є надзвичайно актуальною сьогодні. 

Дослідження показують, що зміни кліматичних умов в Україні 

відбуваються швидшими темпами ніж у світі загалом. Як зазначає 

С. В. Краковська, в останні 30 років середньорічна температура в Україні 

зросла більше ніж на 1 С. В той же час, за даними Міжурядової групи 

http://www.hse.ru/org/persons/60978/index.html
http://www.hse.ru/org/persons/3678054/index.html
http://www.hse.ru/org/persons/60973/index.html
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експертів зі змін клімату середнє значення  температури повітря над суходолом 

по всій земній кулі зросло приблизно на 0,99 С впродовж  минулого 

сторіччя[1]. 

Глобальні зміни клімату, що супроводжуються зростанням середньорічної 

температури, та негативними природними явищами (урагани, підтоплення, 

посухи) впливають на якість ґрунту порушуючи баланс поживних речовин в 

ньому. Зміни клімату, що вже відбулись  і продовжують відбуватись в Україні 

можуть вплинуть на урожайність зернових по різному: деяких регіонах через 

ріст зимових температур та опадів, довший сезонний період без морозу та вищу 

концентрацію CO2  придатні до сільського господарства угіддя можуть 

збільшитись (особливо, в північній Україні). Підвищення середньорічної 

температури та зменшення кількості опадів в південній зоні степу України 

загрожують виробництву сільськогосподарських культур в цьому регіоні. 

Проведений нами аналіз показав, що у 2000-х роках зросла питома вага 

центрального та західного регіонів у виробництві зерна. Південно-східний 

регіон втрачає свої позиції, зокрема, частка валовому зборі зернових 

зменшилась майже на 7% (Рис.1.). Аналіз динаміки середніх значень урожайності 

зернових у 2000-х показав, що у деяких областях (Донецька, Запорізька, 

Херсонська, Луганська, Одеська) практично не зростає, незважаючи на 

застосування новітніх технологій. Причиною таких трансформаціє є зміна 

клімату: часті посухи у весняно літній період, малосніжні зими, глобальне 

підвищення температури. Не останнє місце в цьому процесі має деградація 

ґрунтів[2]. 

  
Рис. 1 Частка у валовому зборі зернових регіонів України 

 

Певний перерозподіл відбувся і в видовій структурі виробництва зернових. 

Частка у валовому зборі пшениця тривалий час складала більше 50% (Рис.2). Та 

у 2000-х роках ситуація змінилась, частка пшениці зменшилась до 40%, 

натомість поступово зростала частка у валовому зборі зернових кукурудзи. На 

початку 2000-х вона складала близько 15%, а у 2016 більше 42,5%. Внаслідок 

зміни клімату в Україні склались сприятливі умови для виробництва кукурудзи 

на зерно. 
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Рис. 2 Структура виробництва зернових в Україні 
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В умовах трансформаційних змін національної економіки та 

глобалізаційних процесів в світі питання щодо соціальної складової 

економічного розвитку держави постають неабияк гостро. Впровадження 

радикальних економічних реформ без врахування потреб людського розвитку 

та проблематики соціальної сфери може призвести до нищівних наслідків та 

руйнації життєзабезпечувальних систем суспільства й держави загалом. На 

жаль, з часів проголошення незалежності України при побудові національної 

економічної системи соціальній сфері не приділялось належної уваги, а 

соціальна політика держави часто розглядалась відокремлено від економіки.  

Численна кількість дослідників ґрунтовно опрацьовували теоретичні 

основи й практичні аспекти соціалізації економічного розвитку на рівні 

держави, а саме: О.Бєляєв [1], А.Бебело [2], В.Геєць [3], О.Головінов [4], 

Ю.Зайцев [5], Л.Кириленко [6], О.Попадинець [7] та ряд інших. Водночас, 

1990 рік 2016 рік 
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чимало науковців пропонують критерії соціально орієнтованої економіки, 

зокрема: І.Музичук [8], Ю.Пасічник [9], І.Тимків [10]. Проте чи присутня 

практично соціальна складова в економічній політиці нашої держави, чи 

відповідає дійсності задекларований статус національної економіки – 

економіки ринкового типу, чи відчувають люди врешті решт що живуть в 

країні з ринковою економікою? Ці питання, а саме питання практичного 

відображення в Україні моделі соціально орієнтованої ринкової економіки, 

піднімаються в даному дослідженні. 

Отож, метою представленої наукової праці є обґрунтування необхідності 

соціалізації економіки України задля посилення ринкових трансформацій та, 

зважаючи на реальний стан справ, надання рекомендацій щодо її активізації.       

Ринковий статус, який Україна отримала від Європейського союзу (2005 

р.) та США (2006 р.), не підтверджується на практиці низькими рівнями 

показників економічної свободи, ефективності товарних ринків та легкості 

ведення бізнесу [с.20, 11]. Тобто маючи «де-юре» ринкову економіку, «де-

факто» розвиток ринкових відносин в Україні стримують ряд факторів, 

зокрема, у 2015 році дослідник М. Наумов серед причин виділяє розвинену 

корупцію та надмірне державне регулювання [с.20, 11].      

Межі «прірви» між статистичними даними і реальністю спробуємо оцінити 

на прикладі таблиці 1, розглядаючи питому вагу населення з 

середньодушовими доходами в місяць, нижчими від прожиткового мінімуму, у 

загальній чисельності. Як бачимо, частка населення з доходами, нижчими 

законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (а це 1 388,1 грн. у 2016 

році), у розмірі 3,8% суттєво відрізняється від питомої ваги населення з 

доходами, нижчими фактичного прожиткового мінімуму (2 646,4 грн. 

відповідно), тобто від 51,1%. Окрім того, значний розрив між цими 

показниками спостерігається протягом 2015-2016 років. 

 
Таблиця 1 

Диференціація життєвого рівня населення1 

Показник 2014 2015 2016 

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму, у % до загальної чисельності населення 

8,6 6,4 3,8 

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового 

мінімуму, у % до загальної чисельності населення 

16,7 51,9 51,1 

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: сформовано автором з використанням [12] 

 

Ще один немаловажний момент – якщо трохи більше половини населення 

країни, а це 51,1 відсоток (див. табл.1), фактично живе поза межею бідності, то, 

на жаль, про належну якість соціальної політики держави та соціалізацію 

ринкового механізму говорити не приходиться. Відмітимо, що лише 32% 

населення України отримує доходи в межах 2 640,1 – 3 720,0 грн. (див. рис.1), 

яке можна умовно віднести до категорії осіб «середнього» достатку. Отож, ми є 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 106 

країною з ринковою економікою «на папері» і з ДЕсоціалізацією економіки в 

реальності.  

 

 
 

 
 

 

Рис. 1  Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 

доходів у місяць (грн) у 2016 році 

Джерело: сформовано автором з використанням [12] 
 

 

Виділимо основні узагальнення за результатами дослідження: 

1. Поділяючи думку автора [с.8, 13] про те, що якість життя населення є 

комплексним показником, який включає аналіз та оцінку як соціального, так і 

економічного стану країни, підсумуємо, що без соціальної складової 

неможливо розглядати економіку будь якої країни і навпаки. Так, за низьких 

доходів населення та практично відсутності середнього класу суспільства 

економічне життя країни потребує пожвавлення і оздоровлення, а за 

результатами неналежної  економічної політики отримаємо незадовільний 

відголос і у соціальній сфері.  

2. Для України рекомендується дотримуватись курсу на становлення більш 

прогресивної форми організації економічних відносин – соціально спрямованої 

ринкової економіки з налагодженим механізмом державного регулювання (із 

переважанням непрямих методів впливу), відповідною інституціональною 

структурою та ефективною системою соціального захисту населення [с.7, 14].  

3. ЄС та США визнали Україну країною з ринковою економікою, проте для 

завершення ринкової трансформації та встановлення ефективного ринкового 

механізму господарювання в країні необхідно здійснювати реформування 

економіки з врахуванням потреб людини як найвищої державної цінності.   
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Україна, володіючи значними запасами первинних енергетичних ресурсів, 

які перевищують рівень забезпеченості ними більшості європейських держав, 

використовуючи унікальне стратегічне розташування в географічному центрі 

Європейського континенту, розвинуту інфраструктуру мереж транспортування 

і розподілу електроенергії, газу, нафти і нафтопродуктів, а також значний 

інноваційний потенціал в сфері нетрадиційної та альтернативної енергетики, 

повинна активізувати процес своєї повноправної інтеграції в європейське та 

світове енергетичні співтовариства. 

Однак, серед багатьох причин гальмування цих процесів є 

диференційованість завдань і дезінтегрованність діяльності між сферами 

виробництва, постачання і споживання енергетичних ресурсів та традиційністю 

вітчизняних дипломатичних механізмів у забезпеченні виходу на зовнішні 

енергетичні ринки. Так, в дослідженні та оцінці потенціалу національної 

промисловості, колективом авторів НАН України, виконану майже 10 років 

тому [1, с. 338], було наголошено «Суттєвого вдосконалення потребує 

діяльність закордонних дипломатичних місій та представництв (радників з 

науково-технічних та економічних питань) щодо економічної інформації» і далі 

– «Поки що, на жаль, має місце недостатня співпраця між закордонними 

місіями та українськими підприємцями й місцевими органами влади». Отже, 

виходячи із недавніх оцінок [для прикладу, 2, 3], стан вітчизняної економічної 

дипломатії саме за цим напрямком продовжує залишатись незадовільним, що 

мотивує перегляд традиційних підходів та внесення певних змін в організацію 

такої діяльності в окремих секторах національного господарства, в т. ч. і в 

енергетиці. 

Таким чином, метою створення і ефективної діяльності системи 

вітчизняної енергетичної дипломатії слід вважати таку дипломатичну 

активність за межами країни, яка буде сприяти просуванню і захисту її 

інтересів у сфері енергетики з метою зміцнення енергетичної безпеки. Проте, 

сучасні результати цієї активності часто демонструють суперечливий і 

непрофесійний характер рішень і діяльності численної кількості суб'єктів 

державної енергетичної політики, неузгодженість їх позицій і асинхронність 

дій, а інколи й взагалі шкідливі плани і програми, які прямо чи опосередковано 

визначають стан енергетичної безпеки.  

Впровадження необхідних змін і розвиток вітчизняної енергетичної 

дипломатії, цілі, завдання і основні проблеми ефективного функціонування якої 

сформульовано в [4, 5, 6], вимагає щонайменше загального усвідомлення того, 

що перегляд енергетичної дипломатії сучасної України вимагає не тільки і не 

стільки змін в системі її МЗС, скільки кардинальних змін в мисленні, баченні, 

реальному відображенні дійсності і в адекватних діях всіх учасників енерго-
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економічних та енерго-політичних процесів як на внутрішньому енергетичному 

ринку країни, так і в її присутності та поведінці на регіональних і глобальному 

енергоринках.   

В цьому контексті виглядає цілком доречним проаналізувати ефективність 

і дієвість відомих дипломатичних методів, технологій і механізмів на предмет 

ідентифікації можливостей удосконалення останніх з врахуванням входження 

людства в епоху глобалізації економіки, інформатизації технологій та 

інтелектуалізації суспільства.  

Якщо представити діючу сьогодні структурно-функціональну схему 

вітчизняної енергодипломатії у вигляді типової управлінської пари, в якій 

необхідне країні дипломатичне забезпечення зовнішньоекономічного рішення, 

позиції, результату і т. ін. в сфері енергетики є об’єктом, що формується під 

впливом суб’єкта управління, то за існуючого сьогодні стану на об’єкт впливає 

певна множина суб’єктів управління, серед яких щонайменше МЗС, 

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін і т. д., що говорить про 

відсутність у системі українських органів влади єдиного центру 

відповідальності (спеціальної державної інституції), за яким були б закріплені 

функції з координації та реалізації державної політики гарантування 

енергетичної безпеки засобами енергодипломатії.    

Враховуючи той незаперечний факт, що головною технологією в 

дипломатичних стосунках суверенних суб’єктів (сторін) були, є і 

залишатимуться організація, проведення і об’єктивізація процесу перемовин, 

виявлення шляхів досягнення прийнятних для всіх сторін результатів завжди 

залишатиметься актуальною для досліджень темою.  

Якщо ж прийняти до уваги той, факт, що перемовини виконуються 

спеціально підготовленими людьми та їх групами, що інтерпретуються як 

система двох елементів із взаємодією в режимах «суб’єкт-об’єкт», «суб’єкт-

суб’єкт», «об’єкт-суб’єкт» та «об’єкт-об’єкт» [7] та можливим використанням 

для взаємовпливів технологій «управління конфліктами» (Р. Дарендорф, К. 

Боулдінг  та ін.), «виграв-виграв» (С. Кові), «серединних рішень» або 

«компромісів» (В. Парето), «досягнення консенсусу», «погодженої асиметрії», 

«принципово нових рішень» тощо, то можна прийти до висновку, що простір 

теоретичних досліджень і обґрунтувань стає достатньо об’ємним з високим 

потенціалом генерування, експериментальної апробації і використання 

інноваційних рішень.  

При цьому, інноваційні можливості можуть проявлятися в удосконаленні 

структур, технологій і механізмів діяльності вітчизняної енергодипломатії в 

самих різноманітних її аспектах (від структурно-функціонального [7] до 

кадрового забезпечення [8]).  
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В Україні iснують всі передумoви для розвитку туристичної сфери. Зручне 

географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, 

унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-історичної 

спадщини, розгалуження санаторно-курортної бази – всі ці фактори 

зумoвлюють кoнкурентні переваги України в пропозиції туристичного 

продукту. Розвитку туризму в Україні сприяє запровадження безвізового 

режиму, спрощено порядок оформлення віз іноземних громадян для в’їзду в 

нашу країну у туристичних цілях. 

Історико-культурні пам’ятки є важливою складовою туристичного 

потенціалу нашої країни. Найбільше їх зосереджено в Центральному, 

Причорноморському та Карпатському регіонах. Саме тут пропонується 

туристам унікальну комбінацію з гір, чистого повітря, мінеральних джерел та 

історичних місць. Унікальна архітектура міст, зокрема у Львові, Києві, 

Кам’янець-Подільську, Одесі та Чернівцях; замки, що вражають відвідувачів; 

дивовижні водоспади та унікальні музеї просто неба, що не мають аналогів у 

світі. 

Проте туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною 

мірою, про що свідчить 1,5-2,5 % частка туристичної галузі в структурі ВВП 

країни. За даними Всесвітньої організації туризму, Україна покинула десятку 

лідерів міжнародного туризму за кількістю відвідувань. Так, якщо у 2007 р 

країну відвідало 23,1 млн. осіб, то вже у 2016 р. тільки 13,3 млн. осіб (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Туристичні потоки України у 2007 – 2016 рр. 

Роки Кількість 

громадян,які 

виїжджали за кордон  

Кількість іноземних 

громадян, які відвідали 

Україну 

Кількість туристів, 

обслуговуваних 

суб’єктами туристичної 

діяльності України 

Усього, 

 чол. 

Темп 

зростання, 

% 

Усього, 

 чол. 

Темп 

зростання, 

% 

Усього, 

 чол. 

Темп 

зростання, 

% 

2007 17334653 102,7 23122157 122,1 2863820 129,8 

2008 15498567 89,4 25449078 110,1 3041655 132,8 

2009 15333949 98,9 20798342 81,7 2290097 75,3 

2010 17180034 112,0 21203327 102,0 2280757 100,0 

2011 19773143 115,1 21415296 101,0 2199977 96,5 

2012 21432836 108,4 23012823 107,5 3000696 136,4 

2013 23761287 111,0 24671227 107,2 3454316 115,1 

2014 22437671 94,4 12711507 52,0 2425089 70,2 

2015 23141646 103,1 12428286 98,0 2019576 83,3 

2016 24668233 107,0 13333096 107,3 2549606 126,2 
Джерело: [1]. 

 

Основними перепонами, що перешкоджають розвитку туристичного 

сектору в Україні, сьогодні виступають переважно чинники військово-

політичного, управлінського, економічного, екологічного та культурного 

характеру [2]. 
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Розглянемо структуру туристичних потоків в Україні (табл. 2). Матеріали 

досліджень свідчать про зміну туристичних потоків. Так, якщо у 2007 р. частка 

внутрішніх туристів склала 75,3%, то вже у 2016 р. тільки 17,8%. Значно 

скоротився потік іноземних туристів. Якщо у 2007 р. у структурі їх частка 

склала 13 %, то вже у 2016 р. тільки 1,4%. 
Таблиця 2 

Структура туристичних потоків України у 2000 – 2016 рр. 

Роки Кількість туристів, 

обслуговуваних 

суб’єктами туристичної 

діяльності України 

Із загальної кількості туристів: 

Іноземні 

туристи 

Туристи-

громадяни 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

Внутрішні 

туристи 

чол. % чол. % чол. % чол. % 

2007 2863820 100,0 372455 13,0 336049 11,7 2155316 75,3 

2008 3041655 100,0 372752 12,3 1282023 42,1 1386880 45,6 

2009 2290097 100,0 282287 12,3 913640 39,9 1094170 47,8 

2010 2280757 100,0 335835 14,7 1295623 56,8 649299 28,5 

2011 2199977 100,0 234271 11,0 1250068 57,0 715638 32,5 

2012 3000696 100,0 270064 9,0 1956662 65,2 773970 25,8 

2013 3454316 100,0 232311 7,0 251930 7,3 702615 20,3 

2014 2425089 100,0 17070 1,0 2085273 86,0 322746 13,3 

2015 2019576 100,0 15159 1,0 1647390 81,5 357027 17,7 

2016 2549606 100,0 35071 1,4 2060974 81,0 453561 17,8 
Джерело: [1]. 

  

Серед причин негативної тенденції розвитку туризму є слабка матеріально-

технічна база більшості курортних закладів. Близько третина закладів, 

переважно відомчого підпорядкування, практично не працюють. Це зумовлено 

поганим державним фінансуванням галузі як на регіональному, так і на 

державному рівнях, а також тим, що нині складно створити сприятливі умови 

для залучення інвестицій з боку іноземних інвесторів.  

Таким чином, туризм є важливою галуззю, яка може зробити внесок в 

розвиток економіки держави. Адже його розвиток збільшить прибутковість у 

таких суміжних секторах економіки, як транспорт, торгівля, будівництво, 

зв'язок, сільське господарство. Туризм стає значущим чинником посилення 

престижу нашої країни, сприяє підвищенню освітнього рівня громадян. Крім 

цього, туризм дозволяє сучасній людині наблизитися до розуміння картини 

світу. У сучасному суспільстві туризм спирається на широку історико-

культурну спадщину, залишену минулими поколіннями. Збереження цих 

цінностей – запорука сталого розвитку людства. 
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Торгівля – це одна з найважливіших сфер економічної діяльності, від якої 

значно залежить якість життя населення, розвиток економіки та її 

конкурентоспроможність у світі загалом. Роздрібна торгівля товарами – одна з 

пріоритетних галузей економіки України, що розвивається під впливом низки 

чинників соціального, правового та економічного характеру. Мінливість цих 

чинників впливає на тенденції розвитку ринкового середовища та 

функціонування торговельних підприємств. Тому аналіз сучасного стану та 

тенденцій розвитку роздрібної торгівлі є важливим для досягнення стабільних 

позитивних результатів діяльності роздрібних торговельних підприємств в 

Україні.  

Проаналізуємо динаміку і структуру роздрібного товарообороту. За 

досліджуваний період оборот роздрібної торгівлі в Україні мав зростаючі 

тенденції. Так, якщо у 2007 р. він складав 325,1 млн грн., то вже у 2016 р. 

1175,3 млн грн., що на 27,6 % більше. Матеріали досліджень свідчать про те, 

що роздрібний товарооборот підприємств у 2006–2011 рр. нарощувався 

високими темпами як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості. 

Найвищий обсяг роздрібного товарообороту у міських та сільських  поселеннях 

припадає на 2014 р. і склав 438,3 млн грн. Зобразимо співвідношення 

продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті 

підприємств України за період з 2007–2016 рр.  

 

 
Рис. 1  Динаміка товарної структури роздрібного товарообігу підприємств 

торгівлі України [1, 2]. 

У досліджуваному періоді в роздрібному товарообороті підприємств 

України обсяг продажів непродовольчих товарів зростав значно вищими 

темпами, ніж продовольчих (винятком був лише 2008 р., коли при зростанні 
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обсягу продажів продовольчих товарів відбулося скорочення обсягів продажів 

непродовольчих). Такий розвиток роздрібного товарообороту підприємств за 

двома основними його товарними групами призвів до помітних змін питомої 

ваги цих груп товарів у загальному його обсягу. Причому тенденція до 

скорочення питомої ваги продажів продовольчих товарів (з 65,6% у 2008 р. до 

58,5,% у 2016р.). З 2013 по 2016 рр. змінилася на зростання частки продажів цих 

товарів від 41,1 до 41,5%. Цю тенденцію в розвитку роздрібного товарообороту 

підприємств слід розглядати як негативну, оскільки вона пов’язана із зниженням 

життєвого рівня населення. Так, із падінням рівня грошових доходів українців 

споживчий попит був спрямований здебільшого на задоволення потреб у 

продовольчих товарах. 

Важливим аспектом дослідження розвитку роздрібного товарообороту 

підприємств України є визначення частки в ньому продукції вітчизняних 

підприємств, що виробляють споживчі товари. Динаміку продажів споживчих 

товарів вітчизняного виробництва через торговельну мережу підприємств 

наведено в табл. 1. 
Таблиця 1  

Динаміка продажів товарів вітчизняного виробництва через торговельну мережу 

підприємств у 2007-2016рр.(%) 

Показники Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усі товари 64,5 63,1 67,4 64,3 61,9 58,9 57,2 57,8 58,1 60 

- продовольчі 88,2 88,2 88,4 88,2 87,2 86,3 85,5 85,6 85,2 85 

- непродовольчі 52,9 51,2 54,7 50 47,2 41,9 39 39,5 39,3 40 

Джерело: [3]. 

 

Слід акцентувати увагу на тому, що з 2007 по 2016 рр. спостерігалося 

зменшення частки у роздрібному товарообороті підприємств товарів 

вітчизняного виробництва, причому як продовольчих, так і непродовольчих. За 

цей період вона становила в середньому 61%, у тому числі продовольчих – 

87%, а непродовольчих – понад 45%. При цьому, першість у структурі 

внутрішнього товарообігу належить, які  і раніше, вітчизняним продуктам 

харчування, які займають  у межах 85%. Частка вітчизняних непродовольчих 

товарів оцінюється у 40%. Загалом у структурі роздрібного товарообігу частка 

української продукції у 2016 році оцінюється у 60%. Отже, є всі підстави 

говорити про проблему імпортозалежності по продовольчих товарах, причому 

найбільш уразливими за цією позицією є такі товарні групи, як плоди, ягоди, 

виноград, горіхи, фруктово-ягідні консерви, риба і харчові морепродукти.  
За непродовольчими товарами частка національних виробників у 

роздрібному товарообороті профільних підприємств була дещо нижчою та 

скоротилася з 55,9% у 2007 р. до 40% у 2016 р. Особливо невеликою вона 

виявилася за такими групами непродовольчих товарів, як мотоцикли, 

моторолери, мопеди (0,8%), аудіо% та відеообладнання (2,5%), шкіряне, 

текстильне, комбіноване взуття, у тому числі спортивне (3,4%), годинники 
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(3,8%), фотографічне обладнання (3,9%). Продовжує знижуватися питома вага 

національних товаровиробників за такими товарами, як одяг, парфумерно-

косметичні вироби, товари культурно-побутового призначення, що зумовлено 

їх вузьким асортиментом і низькими конкурентними характеристиками 

(насамперед – співвідношенням ціни та якості). У цих умовах, на наш погляд, 

необхідно вжити заходів, спрямованих на підтримку українських 

товаровиробників. Основна увага при цьому має приділятися стимулюванню 

споживчого попиту на вітчизняні товари. 

Проте, слід відзначити той факт, що вітчизняна статистика повною мірою 

не відображає обсяги роздрібного товарообороту, оскільки в окремих випадках 

він виступає джерелом формування прибутку для особистого збагачення 

суб’єктів господарювання без користі для суспільства в цілому. Йдеться про 

приховування (або заниження) роздрібного товарообороту підприємствами 

торгівлі. Так, роздрібна торгівля вважається лідером за темпами нарощування 

не легальних оборотів, які, за оцінками експертів, складають 40–60% [4, с. 231]. 

Таким чином, вітчизняний ринок роздрібних торговельних мереж нині 

характеризується такими особливостями, як: 

- низький рівень іноземних інвестицій, що пов’язаний із входженням на 

вітчизняний ринок міжнародних корпоративних мереж та зумовлений 

нестабільною політичною ситуацією; 

- недосконалістю законодавчо-нормативної бази, високими орендними 

ставками, нестачею торговельних площ, низькою купівельною спроможністю 

населення; низький рівень концентрації ринку поряд із тенденцією зменшення 

кількості немережевих підприємств [5, с. 155]. 

Крім того, для ринку роздрібних підприємств і корпоративних мереж 

характерні такі ознаки його розвитку, як відсутність кардинальних змін у складі 

мережевих операторів; дефіцит якісних торгових площ та високі орендні 

ставки; збільшення обсягів товарообігу переважно за рахунок екстенсивного 

зростання; невисокий рівень конкуренції; ненасиченість ринку; переважання 

вітчизняних бізнес-структур організації мережевої торгівлі; зникнення 

локальних меж розвитку мережевих бізнес-одиниць. 
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Ефективний соціально-економічний розвиток України та підвищення рівня 

її конкурентоспроможності на світовій арені передбачає активний та стабільний 

розвиток її регіонів. Організація управління соціально-економічними 

процесами у регіонах повинна здійснюватися за умов поєднання 

загальнодержавних та регіональних інтересів; базуватися на досконалій 

законодавчо-нормативній базі та функціонуванні ефективно діючих виконавчих 

структур і органів місцевого самоврядування, які здатні проводити економічні 

перетворення. 

Зміщення акцентів державної політики з централізованого управління на 

регіональний рівень, яке супроводжується передачею владних повноважень 

органам місцевого самоврядування та органам регіонального управління, 

відкриває широкі можливості для забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку регіонів України. Однак, існування значної 

міжрегіональної диференціації умов такого розвитку свідчить про те, що вони 

практично не використовуються сьогодні як на державному, так і 

регіональному рівнях [1, с.14]. Існуючі відмінності у рівнях соціально-

економічного розвитку регіонів мають істотний вплив не тільки на темпи 

реформування кожного регіону зокрема, на умови в яких здійснюється 

реформування країни в цілому, але й на вибір стратегії управління 

регіональним розвитком 

Ефективність функціонування економіки України значною мірою залежить 

від рівня соціально-економічного розвитку її регіонів. Поточні фактори 

економічного зростання регіонів мають значні обмеження, які стримують 

побудову високо конкурентної національної економіки, наближеної до 

економік розвинених країн світу. Однак, слід зазначити, що сучасна соціально-

економічна ситуація на регіональному рівні суттєво ускладнилася і внаслідок 

впливу світової економічної кризи [2, с.77]. 

Особливості соціально-економічного розвитку регіону обумовлені 

індивідуальними характеристиками території, до яких можна віднести: 

тенденції розвитку регіону в даний час; різноманітність історичних, природних, 

соціально-економічних, політичних факторів; господарську спеціалізацію; 

комплексність і перспективність розвитку, його конкурентні переваги; місце і 

mailto:econpid@nung.edu.ua
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значення регіону в системі територіального поділу праці, інтеграційних 

процесах і т.д. 

Доцільно зазначити, що стратегічною метою розвитку регіону є стійкий 

ріст добробуту населення на основі раціонального використання наявного 

ресурсного потенціалу, створення регіональної високоефективної, соціально 

орієнтованої ринкової економічної системи, сприятливих умов для 

підприємницької діяльності, збереження навколишнього середовища і 

забезпечення екологічної безпеки [3]. 

До факторів, що сприяють ефективному розвитку Івано-Франківщини, 

досягненню основних стратегічних цілей можна віднести: вигідне географічне 

положення, яке відкриває широкі можливості для розвитку міжрегіональних 

економічних зв’язків та транскордонного співробітництва; значні запаси 

мінерально-сировинних ресурсів; розвинену виробничу базу і науково-технічну 

інфраструктуру; наявність інвестиційних галузей; спроможність виробничих 

підприємств виготовляти продукцію кінцевого споживання; високий рівень 

конкурентоспроможності продукції нафтохімічної, деревообробної, легкої і 

машинобудівної промисловості. 

Економіка області має індустріально-аграрний характер. У промисловому 

секторі сформовано потужні добувний, нафтохімічний, деревообробний 

кластери. Важливими видами промислової діяльності є також виробництво 

електроенергії (Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС), машинобудування, 

харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів. Додамо, що в 

останні роки внесок промисловості у створенні валової доданої вартості області 

зберігається стабільним і складає майже третину. Крім того, в промисловості 

регіону переважає недержавний сектор, частка якого у загальному обсязі 

виробництва більше 96%. Однак, незважаючи на наявні виробничі потужності, 

Івано-Франківська область не відіграє значної ролі у формуванні економічного 

потенціалу України. Частка регіону в загальнодержавному промисловому 

виробництві становить 1,8% [4]. 

На сучасному етапі розвитку економіка Івано-Франківської області 

характеризується несприятливою структурою валового регіонального продукту, 

яка визначається переважно виробництвом з низьким рівнем доданої вартості, 

високим рівнем енерго- та ресурсовитратності, невисоким інвестиційним 

потенціалом підприємств. 

Основними проблемами розвитку промисловості Івано-Франківської 

області є і високий ступінь залежності роботи окремих галузей від поставок 

давальницької сировини (енергетичні матеріали, нафта та продукти її 

перегонки, легка промисловість); погіршення галузевої структури 

промислового виробництва та зменшення питомої ваги галузей, які створюють 

значну додану вартість. 

Ще однією проблемою соціально-економічного розвитку регіону є 

невисокі темпи оновлення технологічної бази та високий рівень зношеності 

основних засобів. Інвестиційний комплекс Івано-Франківської області потребує 

серйозної підтримки в плані створення сприятливого інвестиційного 
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середовища. Загальний обсяг інвестицій в основний капітал як центральної, так 

і місцевої влади незначний і має тенденцію змінюватися. Недостатнє 

інвестування економіки регіону не сприяє розвитку продуктивних сил і 

забезпеченню конкурентоспроможності продукції, не створює необхідних умов 

для ефективного відтворювального процесу в господарствах регіону. 

Цілком очевидно, що у теперішньому стані економіка регіону не 

спроможна до прискореної модернізації та скорочення рівня диференціації 

регіонального розвитку. За таких умов, рівень конкурентоспроможності та 

місце Івано-Франківської області в сучасній соціально економічній системі 

України тісно пов’язані з трансформацією структури її економіки на 

інноваційно-інвестиційній основі. 

Найбільш вагомими перешкодами залучення іноземних інвестицій в 

економіку регіону є недосконалість діючого законодавства, постійні зміни в 

рівнях митних платежів, існуюча податкова система і політична нестабільність, 

відсутність перспективних інвестиційних проектів. 

Привабливість регіону для інвесторів залежить також від величини 

зовнішньої економії, яка виникає завдяки розвитку інфраструктури у регіоні. 

Регіональна влада, яка зацікавлена в отриманні доходів, має сприяти залученню 

капіталу в розбудову виробничої, транспортної та соціальної інфраструктури, 

котра забезпечить прояв ефекту зовнішньої економії. За умов низьких темпів 

розвитку інфраструктури органи регіонального управління не зможуть 

втримати капітал [5, с.294]. 

Ще одним важливим показником, що характеризує рівень соціально-

економічного розвитку Івано-Франківської області є зайнятість (безробіття) 

населення. Ефективне функціонування регіональної економіки можливе лише 

за умови досягнення адекватної кількості і якості трудових ресурсів, характеру 

виробництва, його територіальній структурі, що відображається у структурі 

робочих місць. Зниження обсягів виробництва, фінансова нестабільність, 

зменшення кількості робочих місць призвели до збільшення кількості 

незайнятого населення. 

Таким чином, для забезпечення ефективного соціально-економічного 

розвитку регіону, подолання існуючих диспропорцій необхідними є: державне 

регулювання, легітимність, регіональна ініціатива та регіональне виконання, 

конкретно-цільовий характер заходів, що розробляються, системний підхід з 

врахуванням всіх видів і методів державної підтримки конкретного регіону, 

відповідальність і контроль, орієнтація на програмно-цільові методи вирішення 

проблем в умовах трансформаційних суспільних відносин. Крім того, необхідно 

поступово відмовлятися від механізму регіональної політики із сильним 

«розподільчим» пріоритетом на користь відсталих та депресивних територій. 

Найефективнішим механізмом регіонального розвитку є створення державою 

правових основ для підвищення ефективності використання внутрішнього 

потенціалу самими територіями задля посилення їхньої 

конкурентоспроможності, а значить, ліквідації відсталості. 
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В період глобальної нестабільності спостерігається розвиток багатьох 

процесів у режимі прискорення, криза світової фінансової системи, зростання 

безробіття і соціальної напруги, виснаження природних ресурсів, забруднення 

поверхні Землі і наближення екологічної кризи. Тому постає об’єктивна 

необхідність формування стійкого соціально-економічного розвитку 

регіональної економіки, адаптованої до умов періоду глобальної. 

У зв’язку з поступовим виснаженням експлуатованих природних ресурсів 

актуальним стає перехід на сталий інноваційний розвиток на основі їх 

збереження та відновлення.  Зважаючи на стратегічні орієнтири розвитку 

Прикарпаття, слід акцентувати увагу на інвестиційну привабливість 

туристської інфраструктури регіону, основними формуючими елементами якої 

є  економіка, законодавча підтримка, природно-кліматичні умови, соціальне 

середовище та ін.  Важливим елементом управління туристично-рекреаційною 

галуззю  є   комплексна оцінка всіх його елементів з метою визначення 

інвестиційних ризиків і несприятливих наслідків для потенційних інвесторів. 

На жаль, сьогодні практично у всіх регіонах існують складності у визначенні 

http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19300
http://www.if.ukrstat.gov.ua/
mailto:girlis@ukr.net
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прав і повноважень приватних і державних власників різного рівня, в чіткому 

обліку і кадастрі туристично-рекреаційних ресурсів, у визначенні прибутків і 

ризиків рекреаційного підприємництва. Сфера туризму і рекреації на рівні 

регіону є складною економічною системою, в якій реалізуються можливості і 

ресурси різних галузей місцевої економіки. Зокрема і рекреаційного 

лісокористування.  

Таким чином, необхідною умовою для реалізації сталого розвитку регіону 

є зменшення антропогенного спотворення біосфери, підтримання її у формі, 

придатній для життя людини. За сталого розвитку людина стане сама 

підтримувати рівноважний стан біосфери, вона буде брати від біосфери стільки 

ж, скільки і віддавати [1] 

Багато вчених займалися розробкою та вивченням питання проведення 

процесу рекреаційного лісокористування, серед них А. Т. Болотов, Г. Ф. 

Морозов, П. С. Погребняк, С. А. Генсирук, А. І. Тарасов, Н. М. Большаков та 

багато інших. Велика кількість вчених та дослідників займалася 

спеціалізованими та вузькими напрямами рекреаційного лісокористування, 

наприклад методикою визначення рекреаційної ємності лісів (Р. А. 

Каприсонова, С. Говорушко), стійкості лісів до рекреаційних навантажень  (А. 

В. Шлапак, М. Д. Гродзинський, А. А. Молчанов та ін.) та дослідженням 

процесу функціонально-рекреаційного зонування (М. Г. Баштовий, Б. Я. 

Голояд, С. О. Григор’єва, О. В. Кочіна) [2]. 

Термін «рекреаційне лісокористування» був уведений у науковий вжиток у 

середині 80-х років минулого століття Тарасовим О.І. , який визначав його як 

сукупність явищ, які виникають у зв'язку з використанням лісу для туризму і 

відпочинку [3, с.119]. Згодом визначення цього явища сформував і М.Ф. 

Реймерс, відзначивши форми і способи використання лісу для рекреації [4, c. 

273.]. Таким чином, суть рекреаційного лісокористування полягає в 

двосторонньому зв’язку: впливу лісу на відпочиваючих і відпочиваючих на ліс. 

Вплив лісу – пасивний, вплив відпочиваючих – активний. У першому випадку 

мають місце переважно позитивні соціальні, а в другому – негативні екологічні 

результати відпочинку. Тобто, у процесі рекреації туристи і відпочиваючі 

використовують ліс для походів, прогулянок пішки, катання на конях верхи; 

пікніків, тимчасового проживання з установкою наметів і будиночків на 

колесах, розкладання вогнищ; спортивних змагань, театралізованих дійств; 

полювання, рибної ловлі, збирання грибів, ягід, лікарської сировини тощо. Всі 

ці дії відносять до рекреації, якщо вони не є виробничою діяльністю або 

промислом . Рекреант знаходиться в лісі як споживач рекреаційних ресурсів і 

послуг, а не виробник продукції для інших.  

Ліси Українських Карпат загалом, мають важливе екологічне, економічне і 

соціальне значення. Вони відіграють вагому водорегулюючу, ґрунтозахисну, 

кліматорегулюючу і рекреаційну роль, є місцем існування багатьох видів флори 

і фауни та джерелом цінної деревини, харчових і кормових ресурсів [5].  

В розвиток нашої теми слід підкреслити функціональні особливості 

рекреаційного лісокористування, серед  яких: 
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- задоволення духовних потреб людини; 

- підвищення продуктивності праці й творчої наснаги; 

- найбільш повне, комплексне використання лісових ресурсів; 

- підвищення рівня обізнаності населення з діючими законами, правилами 

поведінки в лісах і відповідальністю людини за життя; 

- покращення економічного стану регіону, забезпеченого лісовими 

ресурсами.  

В Україні для рекреаційних потреб використовуються ліси всіх груп і  

категорій. Згідно зі статтею 49 Лісового кодексу України, «у порядку 

загального використання лісових ресурсів, громадяни мають право вільно 

перебувати в лісах, безкоштовно збирати для власного споживання дикорослі 

трав’янисті рослини, квіти, ягоди, горіхи, інші плоди, гриби, крім випадків, 

передбачених законодавчими актами» [6, Ст. 40]. Аналізуючи сучасний стан 

рекреаційного лісокористування в держлісгоспі, доходимо висновку, що цей 

вид лісокористування вже зараз посідає друге місце за економічним значенням 

після деревних ресурсів в лісовому господарстві держлісгоспу, а при 

впроваджені низки ефективних заходів стане основним. [2] 

Однак існують наслідки від масового лісокористування з негативними 

економічними результатами – це екологічні збитки. В умовах екологічної кризи 

завданнями лісогосподарської галузі є: 1) задоволення зростаючих потреб 

населення в лісовому відпочинку і 2) забезпечення невиснажливого 

лісокористування взагалі і рекреаційного лісокористування, зокрема.  

Тому, рекреаційні ліси мають складатися з деревних порід із високими 

естетичними властивостями,  добре поновлюватись, швидко рости, мати 

здатність ефективно виконувати водоохоронні, ґрунтозахисні, санітарно-

гігієнічні й естетичні функції, а також відрізнятися достатнім потенціалом 

недеревних ресурсів. Найкращими рекреаційними лісовими екосистемами є 

високопродуктивні, зі стрункими, не пошкодженими хворобами і шкідниками 

стовбурами дерев, з нормально розвинутою кроною, крізь яку проникає 

достатня кількість сонячної радіації [5]. 

Розв’язання цих проблем полягає в найкращій організації та вивченні 

широкого спектра рекреаційного лісокористування як соціального, 

екологічного й економічного явищ. 

 

Список використаних джерел: 

1. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing 

Vulnerabilities and Building Resilience [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://issuu.com/undp/docs/hdr14-report-en/1?e=3183072/9245907 лісі  

2. Яценко А. Значення та перспективи розвитку рекреаційного 

лісокористування у територіальній рекреаційній лісокультурній системі 

Північно-західного Приазов’я // Часопис соціально-економічної географії. 2016. 

випуск 20(1). С. 181-185 

3. Тарасов А.И. Рекреационное лесопользование. – М.: Агропромиздат. – 

1986. – С. 177. 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 122 

4. Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и 

гипотезы. – М.: Россия молодая, 1994. – 366 с. 

5. Калуцький І. Ф. Особливості покращення рекреаційного використання 

лісових ландшафтів Прикарпаття / І. Ф. Калуцький, М. М. Запоточний  // 

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник, 2006, вип. 

16.2. С. 12-16 

6. Лісовий кодекс України (зі змінами і доповненнями) / Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17. 

 

 

УДК 338.012 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
О. Я. Іванишин 

Науковий керівник – д.е.н., професор Кінаш І.П. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

e-mail: olgaivanishin2@gmail.com 

 

Розвиток економіки нашої держави залежить від кваліфікованого і 

конкурентоспроможного персоналу, підготовка якого здійснюється в системі 

професійної освіти. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних і 

організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння 

громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі 

професійної діяльності, розвитку компетентності та професіоналізму, 

виховання загальної і професійної культури.  

Розвиток професійно-технічної освіти в Україні залежить від багатьох 

чинників, зокрема від: 

 – реальної державної політики;  

– врахування світових тенденцій у науково-технічному поступі різних 

галузей виробництва; 

 – наукового обґрунтування змісту професійної освіти;  

– підготовки нової генерації педагогів професійної освіти;  

– участі роботодавців у підготовці сучасного виробничого персоналу і 

створенні необхідної матеріально-технічної бази; 

 – розвитку соціального партнерства і його законодавчого закріплення;  

– видання підручників нового покоління; 

 – забезпечення високоефективної управлінської діяльності на всіх рівнях. 

Матеріали досліджень свідчать про те, що у 2017 році в країні 

функціонувало 756 професійно-технічних навчальних закладів. Це на 42 

заклади менше, ніж у 2015 році. (табл. 1).  
Таблиця 1 

Професійно-технічні заклади станом на 2017 рік 

Типи професійно-технічних 

навчальних закладів 

Кількість 

закладів 

МОН 

України 

2-ий рівень 

акредитації 

3-ий рівень 

акредитації. 

Усього 756 752 512  244 
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Вищі професійні училища 156 155 - 156 

Вищі художні професійно-

технічні училища 7 7 - 7 

Центри професійно-технічної 

освіти 
85 85 18 67 

Професійно-технічні училища 74 72 74 - 

Професійні ліцеї 338 337 338 - 

ПТНЗ, що є структурними 

підрозділами ВНЗ 
21 21 10 11 

Коледжі 3 3 1 2 

Джерело: [1, с. 121]. 

 

Спостерігаємо спадну тенденцію і щодо кількості слухачів цих закладів. 

Так, якщо у 2015 р. їх кількість складала 304, 1 тис. осіб, то вже  у 2017 р. у цих 

закладах навчалось 268,3 слухача, що 11,8 % менше. Слід зазначити, що 

професійно-технічна освіта виконує важливу соціальну функцію, адже тільки у 

2017 р. тут навчалося 11,8 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування та 4,3 тис. особи з інвалідністю.  

Упродовж останніх років помітно погіршилося фінансово-економічне 

забезпечення системи професійної освіти. Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2016 рік»  видатки на підготовку кадрів у професійно-

технічних та інших навчальних закладах передано у місцеві бюджети. За таких 

умов професійно-технічна освіта в ряді областей України опинилася на межі 

знищення. Це спричинило потребу в укрупненні ПТНЗ, об’єднанні їх із 

технікумами та іншими закладами, що здійснюють підготовку кваліфікованих 

робітників і молодших спеціалістів. Так, видатки зведеного бюджету на 

професійно-технічну освіту впродовж досліджуваного періоду склали 0,3% від 

ВВП (у 2015 р. склали 6 171,2 млн грн., у 2017 р. 8278,9 млн грн.) [1, с.11]. 

Обмеженість бюджетних видатків загострює проблему відновлення 

ресурсної бази професійно-технічної освіти, яка потребує кардинального 

оновлення. На теперішній час у ПТНЗ створено 18,1 тис. навчальних кабінетів, 

3,7 тис. лабораторій і 6,4 тис. навчально-виробничих майстерень, у яких 

використовується обладнання, устаткування, сільськогосподарська та інша 

техніка, строк експлуатації яких становить: до 10 років – 10 %; від 10 до 20 

років – 31 %; понад 20 років – 59 % [2, с. 94]. 

Таким чином, сучасна система професійно-технічної освіти потребує 

вдосконалення науково-методичного супроводу її розвитку, врахування 

прогресивних ідей зарубіжного досвіду професійної освіти і навчання, 

запровадження інноваційних технологій і методик підготовки 

висококваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, а також розроблення 

і впровадження сучасних моделей управління та фінансування, розвитку 

співпраці з соціальними партнерами, створення державних стандартів на 

засадах компетентного підходу, підвищення престижності професійної освіти в 

суспільстві, удосконалення системи професійної орієнтації молоді на робітничі 
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професії та консультування з професійної кар’єри, покращення матеріально-

технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, 

підвищення якості педагогічного персоналу.  
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На сучасному етапі розвитку національної економіки управління 

інвестиціями в реальний сектор відіграє визначальну роль. Це пов’язано з тим, 

що інвестиції розглядуються науковцями як запорука розв’язання ключових 

проблем мікро- та макрорівня [1, C.263-267], важлива складова економічного 

добробуту держави [2], запоруку [3, C.57-58]. 

Управління інвестиціями покликане забезпечити не лише підвищення 

обсягів залучених інвестицій в реальний сектор, їх більш ефективне 

використання, але й сприяти покращенню економічних, соціальних та 

екологічних результатів функціонування реального сектору. З огляду на це, в 

процесі управління інвестиціями в реальний сектор важливо здійснити 

прогнозування обсягів інвестицій та результатів функціонування реального 

сектору. 

Чичуліна К.В. [4, С. 250-255] обґрунтовує застосування економіко-

математичного моделювання із застосуванням методів аналітичного 

вирівнювання та кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування 

показників, що характеризують протікання процесів в складних соціально-

економічних системах. Розглянуті в цих роботах методи моделювання можуть 

стати підґрунтям для розв’язання окресленої вище проблеми. 

З метою створення бази для прогнозування було зібрано статистичний 

матеріал за 2010-2017 роки за видами економічної діяльності, що входять до 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://tourlib.net/statti_ukr/gordienko.pdf
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складу реального сектору, розраховано індикатори інвестицій в реальний 

сектор та результатів його функціонування. 

З врахуванням зібраних статистичних даних, було здійснено 

прогнозування обсягів інвестицій, які будуть залучені на потреби різних  видів 

економічної діяльності, що входять до складу реального сектору. З цією метою 

було побудовано лінії тренду обсягів інвестицій за видами економічної 

діяльності, кожна з яких була перевірена на достовірність та адекватність.  

Було визначено прогнозні значення інвестицій за видами економічної 

діяльності та їхні нормалізовані значення. Так, прогнозується найбільш 

динамічне зниження нормалізованого значення обсягів інвестицій за такими 

видами економічної діяльності, як Н (транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність) – на 0,1396 пункти, L (операції з нерухомим 

майном) – на 0,0754, M (професійна, наукова та технічна діяльність) – 0,0573 

пункти, G (оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів) – на 0,0561 пункти. Менш суттєве зниження спостерігалось за 

видами економічної діяльності В (добувна промисловість та розроблення 

кар’єрів) – на 0,0013 пункти, С (переробна промисловість) – на 0,0007 пункти, Е 

(водопостачання; каналізація, поводження з відходами) – на 0,0002 пункти, N 

(діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування) – на 

0,0025 пункти, P (освіта) – на 0,0121 пункти, Q (охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги) – на 0,0180 пункти, R (мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок) – на 0,0014 пункти та S (надання інших видів послуг) – на 0,0017 

пункти. За іншими видами економічної діяльності прогнозується зростання 

даного показника: A (сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство) – на 0,0198 пункти, D (постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря) – на 0,0385 пункти, F (будівництво) – на 0,0144 

пункти, I (тимчасове розміщування й організація харчування) – на 0,0001 

пункти та J (інформація та телекомунікації) – на 0,0383 пункти. 

Крім того, було розраховано прогнозні значення індексів обсягів 

інвестицій за видами економічної діяльності. Встановлено, що прогнозується 

зниження нормалізованих значень індексів обсягів інвестицій за більшістю 

видів економічної діяльності. Найбільше зниження нормалізованого значення 

цього показника прогнозується за видом економічної діяльності H (транспорт, 

складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність) – на 0,2049 пункти, Р 

(освіта) – на 0,2173 пункти, M (професійна, наукова та технічна діяльність) – на 

0,1992 пункти та S (надання інших видів послуг) – на 0,1835 пункти. Зростання 

нормалізованого значення цього показника спостерігалось за видами 

економічної діяльності A (сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство) – на 0,0196 пункти, D (постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря) – на 0,0143 пункти та N (діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування) – на 0,0165 пункти. 

Дослідження взаємозв’язку між індексом обсягів інвестицій та індексом 

валової доданої вартості на гривню інвестицій, дозволило побудувати 

cтупеневу модель залежності, на основі якої було прогнозовано зростання 
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нормалізованого значення індексів валової доданої вартості на гривню 

інвестицій за всіма видами економічної діяльності. Найбільше зростання 

нормалізованих значень прогнозується за такими видами діяльності: M 

(професійна, наукова та технічна діяльність) – на 0,4530 пункти, P (освіта) – на 

0,3417 пункти, H (транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність) – на 0,2747 пункти, Q (охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги) – на 0,2381 пункти. За іншими видами економічної діяльності 

зростання було менш суттєвим. 

З врахуванням прогнозних значень індексів валової доданої вартості на 

гривню інвестицій було здійснено прогнозування рівня віддачі. Так, 

прогнозується зростання нормалізованого значення валової доданої вартості за 

всіма видами економічної діяльності. Найбільше зростання прогнозується за 

видам економічної діяльності M (професійна, наукова та технічна діяльність) – 

на 0,2454 пункти, P (освіта) – на 0,1198 пункти та Q (охорона здоров'я та 

надання соціальної допомоги) – на 0,1174 пункти.  

На основі прогнозних нормалізованих значень показників було обчислено 

прогнозні індикатори інвестицій.  В цілому по реальному секторі прогнозується 

зростання статичного індикатору інвестицій на 0,0167 пункти та динамічного 

індикатору інвестицій на 0,0253 пункти. 

З врахуванням прогнозних значень статичного та динамічного  індикаторів 

інвестицій було визначено інтегральний індикатор  інвестицій в реальному 

секторі. В цілому по реальному сектору прогнозується зростання інтегрального 

індикатору інвестицій на 0,0210 пункти. 

З врахуванням змін індикаторів інвестицій в реальний сектор було 

здійснено прогнозування індикаторів результатів його функціонування. Так, 

прогнозується зростання зведеного індикатору економічних результатів 

функціонування реального сектору за всіма видами діяльності, окрім С 

(переробна промисловість), G (оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів), H (транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність) та R (мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок). 

За зведеним індикатором соціальних результатів прогнозується зниження 

видах економічної діяльності С (переробна промисловість) та G (оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів). За 

зведеним індикатором екологічних результатів функціонування реального 

сектору прогнозується зниження за видами  діяльності, що відносяться до 

промисловості (В, С, D, E), а також  Н (транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність), І (тимчасове розміщування й організація 

харчування), N (діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування), P (освіта), Q (охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги). За іншими видами діяльності прогнозується збільшення зведених 

індикаторів результатів функціонування реального сектору. 

Слід зазначити, що прогнозується скорочення інтегрального індикатору 

результатів функціонування реального сектору на 0,0900 пункти за видом 
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діяльності С (переробна промисловість), на 0,0576 пункти за видом діяльності 

G (оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів), на 0,0091 пункти за видом діяльності H (транспорт, складське 

господарство, поштова та кур'єрська діяльність). За іншими видами діяльності 

прогнозується зростання. В цілому по реальному сектору прогнозується 

зростання інтегрального індикатору результатів функціонування реального 

сектору на 0,0456 пункти.   

Результати прогнозування дадуть змогу виокремити зону проблемних 

ситуацій, попадання окремого виду діяльності до якої потребує розробки 

управлінських ініціатив відповідного характеру. 
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В сучасних економічних  умовах питання ефективної  фінансово-

господарської діяльності підприємств, постає на першому місці.  Запорукою у 

забезпеченні ефективної роботи підприємства є належний фінансовий стан 

одною з складових якого є витрати, що виникають під час звичайної діяльності 

підприємства і включають, наприклад собівартість реалізованої продукції, 

заробітну плату та амортизацію обладнання. 

Запорукою у забезпеченні ефективної діяльності підприємства є належний 

фінансовий аналіз його діяльності. Для отримання релевантних та своєчасних 

даних необхідно користуватись сучасними та всесвітньо відомими методами 

фінансового аналізу підприємств,  з метою визначення ступеня ефективності 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2010_14/Diba.pdf
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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використання його основних фондів, оборотних коштів для реалізації 

виробничих  програм, виявлення невикористаних резервів, підвищення 

результативності діяльності. 

Для більш ефективної та результативної роботи підприємства 

розробляється  політика розвитку дожимних компресорних станцій (далі – 

ДКС)  це загальна система стратегічних заходів, що проводиться керівництвом 

компанії у галузі стратегії підвищення якості компримування та подачі 

природнього газу в магістральні газопроводи, підвищення надійності та 

безпечної експлуатації ДКС, ресурсозбереження, організаційно-технічного 

розвитку компанії, як компонентів цільової підсистеми системи менеджменту. 

ДКС характеризуються значною технологічною складністю, 

капіталоємністю та технологічною вагою для системи видобутку та 

транспортування природного газу, а також дожимного комплексу газових 

промислів. 

В ПАТ «Укргазвидобування» на теперішній час експлуатується  124 

газоперекачувальних агрегатів (далі – ГПА), загальною потужністю близько 

300МВт які компримують біля 40 млн.м3 газу/добу з відцентровими 

нагнітачами з газотурбінним приводом, поршневими компресори з 

газопоршневими двигунами, газомотокомпресорами, а також гвинтовими 

компресорами з електричними або газопоршневими приводами. 

Основними цілями ефективного впровадження та експлуатації ГПА в ПАТ 

«Укргазвидобування» є:   

 організація впровадження компресорних установок (КУ) для забезпечення 

виконання програми розвитку ДКС, що передбачає стабілізацію та збільшення 

обсягів видобутку природного газу та газоконденсату; 

 зниження вартості КУ із дотриманням якості, термінів та умов контракту 

шляхом проведення процедури системи електронних торгів Prozorro у 

відповідності з діючим порядком закупівель ПАТ «Укргазвидобування»; 

 зниження операційних витрат ПАТ «Укргазвидобування»; 

 збільшення якості постачання шляхом впровадження норм, технічних 

стандартів, а також чіткого процесу управління системою постачання; 

 підтримання існуючого парку ГПА в працездатному стані шляхом 

здійснення своєчасних закупівель товарів робіт та послуг, вчасного проведення 

технічного обслуговування та капітальних ремонтів ГПА;  

 проведення заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу, тренінгів та 

постійної взаємодії із науково-дослідними інститутами та іноземними 

компаніями. 

ПАТ «Укргазвидобування» забезпечує повний цикл від видобутку до 

подачі природного газу суб’єктам ринку природного газу рис.1, при цьому 

забезпечує його підготовку та компримування. Виходячи із виробничих завдань 

та режимів експлуатації ДКС проводиться їх ранжування за потужностями та 

типами ГПА. Так, при компримуванні природного газу, що надходить з 

низькодебітних свердловин застосовуються гирлові компресори та 

малогабаритні дожимні компресорні станції (МДКС) потужністю до 150 кВт.  
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При компримуванні природного газу виснажених газоконденсатних родовищ 

застосовуються ГПА потужністю до 2000кВт. У випадку компримування газу 

групи газоконденсатних родовищ (ГКР) загалом використовуються ГПА 

потужністю від 2000 до 15000 кВт, з відцентровими нагнітачами, переважна 

більшість з яких виробництва компанії SolarTurbines. 

 
Рис. 1 Процес видобутку, підготовки, компримування та подачі природного газу ПАТ 

«Укргазвидобування» в газотранспортну систему 

 

Концепція ПАТ «Укргазвидобування»  визначає пріоритетні напрями 

розвитку Товариства, а стабілізація та нарощування видобутку вуглеводнів є 

основним завданням.  

Одним із головних шляхів вирішення поставлених завдань є пониження 

вхідних тисків на гирлах свердловин родовищ, що знаходяться на завершальній 

стадії розробки за рахунок будівництва ДКС та модернізація морально та 

фізично застарілого обладнання. 

На поточний час, на ряді об’єктів ПАТ «Укргазвидобування» 

використовуються газоперекачувальні агрегати типу 10 ГКН, що відпрацювали 

свій ресурс та потребують заміни на сучасні, економічні та екологічні, які 

підібрані відповідно до поточних умов експлуатації з урахуванням динаміки 

проектних показників розробки. 

Поточний технічний стан КУ зумовлює додаткові витрати на 

обслуговування, що виникають через: 

- необхідність проведення ремонтів працюючих ГМК в обсязі більшому, 

ніж той, що відповідає середньому ремонту; 

- відсутність запасних частин. 
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Техніко-економічні і екологічні характеристики ГМК 10 ГКН не 

відповідають сучасним вимогам, що ставляться до газопоршневих КУ. 

Подальша експлуатація морально та фізично зношених ГМК 10ГКН 

призведе до частих аварійних відмов обладнання, що негативно позначиться на 

показниках видобутку газу та газового конденсату, додатковому вилученні 

рідких вуглеводнів з родовищ, продукція яких компримується 

газомотокомпресорами. 

 

 
Рис. 2 Порівняльні характеристики ГПА 

 

Як видно з представлених на рис. 2 графіків, при потужності 1.1 

МВтГМК 10ГКН витрачає мастила  2,5 кг/год, при потужності 1,864 МВт 

двигун Caterpillar G3608 з компресором Ariel JGC/4-1 витрачає 940 грам/год., а 

Titan 130 витрачає 900 грам за добу при потужності 15МВт. Також, слід 

зауважити, що сучасні як поршневі, так і газотурбінні двигуни оснащені 

сучасними системам зменшення шкідливих викидів NOx CO в атмосферу. 

В парку ГПА ПАТ «Укргазвидобування» представлені основні світові 

лідери виробництва компресорного обладнання на які ми орієнтуємося у 

перспективі в сфері розвитку дожимних компресорних станцій. Загалом, 

кількісний розподіл ГПА представлений на рисунку1.3. Парк з газотурбінними 

двигунами займає середню позицію, планується його збільшення, за рахунок 

заміни 10 ГКНА на ГТУ на «Червонодонецькій» ДКС, ДКС «Машівка», 

будівництва нульової ступені на ДКС «Солоха». 
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Рис. 3 Розподіл ГПА по типах та виробниках 

 

Реалізація  політики розвитку ДКС, а також реконструкція і технічне 

переоснащення об’єктів ДКС та комплексна програма введення потужностей у 

добуванні газу із загальною необхідністю ПАТ «Укргазвидобування» у 

газокомпресорному обладнанні в найближчій перспективі складає близько 18 

ГПА різних типів і дозволить удосконалити розвиток одного з найважливіших 

технологічних секторів Товариства. 

Основні принципи по підбору нових ГПА базуються на виборі  

компресорного обладнання з високим ККД, із застосуванням вдосконалених 

процесів підготовки та згорання паливно-повітряної суміші, поліпшення 

екологічних показників та підвищення загальної енергоефективності. 

При підборі компресорного обладнання у відповідності до заданих 

технічних параметрів необхідно проводити ранжування ГПА по потужності і 

розглядати в техніко-економічних обґрунтуваннях найбільш передових 

виробників у відповідному сегменті ринку.  

Отже, реалізація  політики розвитку ДКС, ПАТ «Укргазвидобування»  а 

також реконструкція і технічне переоснащення об’єктів ДКС та комплексна 

програма введення потужностей у добуванні газу дозволить удосконалити 

розвиток одного з найважливіших технологічних секторів Товариства цим 

самим покращити його виробничий потенціал. 
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СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРЦІЇ УКРАЇНИ 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 132 

Комеліна О.В., д.е.н., проф., Чайкіна А.О., к.е.н., ст. викладач 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

e-mail: komelinaolha@gmail.com, chaikinaalina@ukr.net  

 

Кожне підприємство самостійно обирає напрям соціальної діяльності та 

реалізації принципів етичної відповідальності (СВ). Проте, головна мета 

соціальної відповідальності на сьогодні – це гармонізація інтересів усіх 

зацікавлених сторін. Відповідно можна запропонувати таку модель гармонізації 

інтересів підприємства та суспільства (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель гармонізації інтересів підприємства та суспільства (розроблено 

авторами) 
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підприємства, які від самого початку не мають на меті отримання прибутку. 

Отже, на даному етапі соціальну відповідальність може впроваджувати лише 

невелика кількість підприємств. Практика доводить, що управління, яке 

побудовано на принципах соціальної відповідальності, забезпечує підприємству 

інноваційну спрямованість розвитку, а значить потребує значних 

капіталовкладень. Процес пошуку шляхів гармонізації інтересів власників щодо 

ціни, якості, безпеки та екологічності є безпосереднім каталізатором інновацій, 

у тому числі й пов’язаних із модернізацією виробничих потужностей. 

Поширення практики реалізації соціальної відповідальності на підприємстві 

можна розглядати як додатковий важіль стимулювання їх інноваційного 

розвитку [1– 5]. 

В Україні є підприємства, які не тільки включають соціальну 

відповідальність в загальну стратегію діяльності, але і безпосередньо 

реалізують її за певними напрямами. По-перше, це компанія ІП «Кока-Кола 

Беверіджиз Україна», на сайті якої зазначено, що соціальна відповідальність є 

частиною загальної стратегії діяльності підприємства та спрямована на: 

1) збереження водних ресурсів; 

2) енергозбереження та захист клімату; 

3) збір та переробка відходів; 

4) здоровий спосіб життя; 

5) розвиток працівників. 

У компанії створений спеціальний структурний підрозділ, до компетенції 

якого відносяться питання з СВ та який безпосередньо підпорядкований 

Генеральному директорові. Контроль за діяльністю аналогічних структурних 

підрозділів усіх підприємств Групи Компаній Coca-Cola Hellenic, здійснюється 

на рівні Комітету з корпоративної соціальної відповідальності при Раді 

директорів. У сфері соціальної відповідальності Coca-Cola дотримується 

провідних світових стандартів, здійснює моніторинг прогресу, а також щорічно 

готує «Звіт про соціальну відповідальність» [1]. 

Компанія «Нова пошта», яка на своєму офіційному сайті у 2016 р. 

розпочала розміщувати звіти про проекти соціальної відповідальності, а також 

про результати впровадження прийнятої стратегії корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ). Головними соціальними проектами, що реалізуються 

підприємством є: 

1) гуманітарна пошта України; 

2) реабілітація учасників АТО (медична реабілітація, соціалізація); 

3) підтримка бігового руху; 

4) велопарковки; 

5) розвиток книгочитання; 

6) дні донора крові; 

7) школа бізнесу Нова пошта [2]. 

Компанія «METRO Cash & Carry» на своєму сайті зазначила, що соціальна 

відповідальність відповідає стратегії сталого розвитку «МЕТРО Кеш енд Кері 

Україна» та визначає такі цілі соціальної відповідальності, як: екологічні 
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підходи до торгівлі, соціальна складова, різноманіття та інклюзивність. 

Компанія щорічно готує звіт із СВ, в якому описує напрями соціальної 

відповідальності та їх вплив на життя працівників, суспільства, навколишнього 

середовища, держави [3]. 

Серед банківських структур виділяється «Райффайзен Банк Аваль», який 

на своєму сайті визначив пріоритети соціальної відповідальності, а також 

протягом останніх трьох років готує щорічні звіти з питань сталого розвитку як 

частину загального звіту, який випускає материнська компанія «Райффайзен 

Банк Інтернаціональ АГ» згідно з вимогами Глобальної ініціативи зі звітності 

(Global Reporting Initiative) в масштабах своєї банківської мережі в Центральній 

та Східній Європі [4]. 

Головними принципами діяльності банку є: 

1) прозоре ведення бізнесу; 

2) соціально відповідальний роботодавець; 

3) спонсорство; 

4) благодійність; 

5) корпоративне волонтерство; 

6) фінансова грамотність; 

7) екологічна відповідальність. 

Отже, українські підприємства та корпорації впроваджують європейський 

досвід та стандарти із соціальної відповідальності, розробляючи власні стратегії 

діяльності, у тому числі впроваджуючи в загальну стратегію принципи 

соціальної відповідальності. Проте, кожна із зазначених вище компаній 

звітується лише на своїх сайтах за формою, що передбачена власним 

керівництвом, оскільки не існує чітко розробленої системи звітування із 

соціальної відповідальності в Україні. Усі проекти зазвичай стосуються 

допомоги воїнам АТО, забезпечення високої якості власної продукції, медичної 

допомоги населенню, і у меншій мірі спрямована на розбудову міст, селищ, 

інфраструктури, охорону навколишнього середовища, допомогу малим та 

середнім підприємствам.  
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Економічна ефективність як категорія відображає доцільність і ступінь 

використання елементів виробництва у процесі створення матеріальних благ. 

Конкретне, кількісне відображення вона дістає у знятті продукції (робіт, 

послуг) із кожної одиниці витрачених ресурсів виробництва. Ефективність   

(продуктивність) – це   відношення  результатів  діяльності до   ресурсів 

(витрат). 

       Тому визначення ефективності зводиться з однієї сторони до 

вимірювання отриманого ефекту, з другої — до встановлення обсягу 

використаних і спожитих ресурсів і витрат. Суть проблеми підвищення 

ефективності господарювання в тому, щоб на кожну одиницю витрат — 

трудових, матеріальних, фінансових — досягти максимально можливого 

збільшення обсягу виробництва чи доходу. Отже, єдиним 

народногосподарським критерієм ефективності господарювання можна вважати 

зростання продуктивності праці. 

Резерви, які підвищують ефективність використання трудового потенціалу, 

формуються під впливом умов і чинників. Їх комплексний аналіз слугує 

методологічною та інформаційною основою для розробки заходів, спрямованих 

на ефективне використання ресурсів праці. Як умови, так і чинники підвищення 

ефективності використання трудового потенціалу відображають суттєві 

причинно-наслідкові зв’язки, що визначають даний процес. Чинник є тією 

рушійною силою, яка впливає на ефективність використання трудового 

потенціалу за різних матеріально-технічних, суспільно-економічних і 

природних умов. Умови забезпечують дію чинників, які підвищують 

ефективність використання трудового потенціалу. Чинники діють стільки часу, 

скільки зберігаються умови, що їх породжують. Головні з цих умов 

матеріально-технічні, соціально-економічні, природні. 

Матеріально-технічні умови характеризують ступінь розвитку 

продуктивних сил і пов’язані з нагромадженням виробничого потенціалу, його 

якісним складом, рівнем розвитку науки і техніки, а також соціально-

економічними особливостями трудових ресурсів. Науково-технічний прогрес 

зумовлює зростання технічної оснащеності виробництва, яка відображає 

ступінь озброєності працівників засобами виробництва і є одним із 

найважливіших показників розвитку продуктивних сил суспільства. На 

практиці технічна оснащеність виражається через показники фондоозброєності 

і механізації та автоматизації. У міру розвитку продуктивних сил, прискорення 
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науково-технічного прогресу відбувається зростання обсягу засобів 

виробництва порівняно з кількістю працівників, що приводять їх у дію. 

Зменшення чисельності працівників відносно маси засобів виробництва 

залежить не тільки від кількісного зростання технічної озброєності праці тією 

мірою, якою воно зумовлено технікою, а й від її якості. Важливою умовою, що 

впливає на ефективність використання трудового потенціалу, є рівень його 

загальної освіти, обсяг накопиченого виробничого досвіду, дисципліна праці та 

ставлення до неї, економічна активність і мобільність робочої сили. Ця умова 

характеризує якість трудового потенціалу. 

Соціально-економічні умови використання трудового потенціалу 

цілковито залежать від існуючої економічної системи. 

В її умовах і визначається ефективність використання усіх видів ресурсів, 

зокрема і трудових. У різних країнах існують різні моделі економічних систем, 

але вони різняться передусім за двома ознаками: 

· за формою власності на засоби виробництва; 

· за способами управління та координації економічної діяльності. 

Природні умови впливають на формування, розподіл (перерозподіл) і 

використання трудового потенціалу, визначають особливості зайнятості 

працездатного населення та ефективність його праці. 

Історичні умови, традиції, звички населення визначають розміщення, 

мобільність, зайнятість. 

Демографічні умови визначають ступінь забезпечення регіонів кадрами з 

усіма наслідками, що випливають із цього. 

Проаналізуємо чинники формування резервів ефективності використання 

трудового потенціалу. Цей аспект відрізняється від попереднього тим, що 

чинники можна безпосередньо використовувати для цілеспрямованого впливу 

на процес управління трудовим потенціалом. Умови — масивніший елемент, 

що сприяє ефективному використанню ресурсів праці, чинники динамічніші, 

ніж умови. 

Сьогодні можна назвати п'ять головних чинників, які негативно впливають 

на розвиток трудового потенціалу, а саме: міграція, демографічна криза, стан 

здоров'я населення, низький рівень безпеки праці та екологічні складові. 

Зрозуміло, що ці проблеми можна розглядати лише комплексно, і такими ж 

мають бути заходи, спрямовані на їх розв'язання. Cеред основних негативних 

факторів впливу на характеристику трудового потенціалу в демографічному 

розвитку України виділяють:  

- депопуляція населення;  

- трудова міграція до більш розвинутих країн;  

- зменшення рівня народжуваності;  

- погіршення показників здоров’я;  

- рівень смертності населення працездатного віку тощо. 

Серед соціально-економічних проблем є невирішуваність питань на ринку 

праці регіону через неврегульованість між попитом і пропозицією робочої 

сили. Внаслідок міграції сукупний обсяг світового виробництва зростає через 
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більш ефективне використання трудових ресурсів за рахунок їх перерозподілу 

між країнами. Отже питання залишається актуальним, особливо в умовах 

загострення кризових явищ, коли платоспроможний попит населення 

знижується. 

У сучасних умовах існує невідповідність між наявністю ресурсів та 

потребою в них, що визначає необхідність вироблення додаткових заходів 

щодо інтенсифікації суспільного виробництва, підвищення продуктивності 

праці тощо. Насамперед необхідно здійснювати професійну підготовку та 

перепідготовку кадрів з наступним працевлаштуванням тих професійних груп 

працівників, які становлять основну масу безробітних.  
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Поширення процесів глобалізації як потреби та викликів XXI століття, 

зумовлює зміну парадигми економічного розвитку. Проблема здатності 

приймати ці виклики та розвиватись в умовах економіки знань, стоїть перед 

усіма країнами світу та Україною зокрема. Генерація знань та інформації, що 

відображаються в інноваціях, формують сьогодні конкурентні переваги. 

Незаперечним є факт необхідності інтеграції інтелектуального та людського 

капіталів, оскільки цінність вбачається не просто у здатності збору та 

накопиченню інформації, а в умінні її трансформації у знання. Саме знання 

виступають первинним елементом інноваційного ланцюга «знання – наука – 

технологія – виробництво». Тому, варто стверджувати, що рівень знань впливає 

особливим чином на рівень розвитку виробництва та економічної системи 

загалом. 
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Для економіки знань характерна підвищена увага до питань створення 

доданої вартості за рахунок використання інтелектуальної власності, система 

захисту і охорони якої в Україні, поки що не сприяє становленню 

інтелектуально-орієнтованої економіки. Більшість науково-дослідних установ 

не доводять свої розробки до прототипу, а подальша їх комерціалізація не 

проводиться. Наукові дослідження потребують наявності інформаційного 

простору, висококваліфікованого персоналу та відповідного фінансування. 

Досягнення успіху та позитивних результатів, як свідчить досвід розвинених 

країн, щодо формування інноваційної, інтелектуально-орієнтованої моделі 

економіки можливе за умов вдалого поєднання зазначених компонент. А для 

активізації інноваційної діяльності виникає потреба адаптації цього досвіду до 

реалій вітчизняної економіки. 

Зазначимо також, що важливою умовою розвитку знаннєвомісткої 

економіки є становлення вищої школи на засадах системної підготовки якісного 

кадрового потенціалу, в основі якої лежить нова генерація інноваційних кадрів, 

здатність мислити креативно та реалізовувати інноваційні ідеї. 

На жаль, сьогодні спостерігаємо розрив у відповідності бажаного 

інноваційного навчання та реальною організацією навчального процесу у ВНЗ. 

В результаті першочергово постає проблема  модернізації та адаптації системи 

вищої освіти до вимог ринку, вирішення якої полягає у створення критичної 

«маси» інноваційних менеджерів та інших висококваліфікованих фахівців з 

метою продукування ними інноваційних ідей та втілення їх у всі сфери 

суспільного життя. 

Незважаючи на поки що високий потенціал розвитку вітчизняної науки та 

освіти, зауважимо низьку його результативність та ефективність для потреб 

економіки, що приводить до поступового відставання національної 

інноваційної системи від інноваційних систем світового рівня, спричиняє 

падіння конкурентоспроможності країни у багатьох сферах економіки. 

Зазначимо, що одним із негативних чинників впливу на розвиток 

інноваційно-орієнтованої економіки, згідно досвіду зарубіжних країн є 

нерозвиненість інноваційної інфраструктури, що характеризуються здатністю 

оперативно та гнучко акумулювати результати наукових досліджень та 

реалізовувати їх в інновації, тим самим розгортаючи інноваційну діяльність.   

Згідно із ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» інноваційна 

інфраструктура – це сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, 

асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення 

інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно 

– комунікативні, юридичні, освітні тощо) [1]. 

Розвиток інноваційної інфраструктури забезпечується шляхом створення 

інноваційних структур, таких як інноваційні центри, технопарки, технополіси, 

регіони науки, інноваційні бізнес-інкубатори тощо, та формування кластерів, 

тобто взаємопов’язаних систем, що забезпечують здійснення усього циклу 

інноваційної діяльності – від генерації знань та ідеї до реалізації нововведення.  
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Згідно з науковими дослідженнями прикладом розвитку інноваційної 

інфраструктури та рушієм співпраці у сфері науки, освіти та виробництва 

виступає навчально-науково-виробничий комплекс [2], дослідницький чи 

підприємницький університет [3-5], визначальними особливостями якого є: 

 - засвоєння студентами базових компетенцій інноваційної діяльності 

здійснюється через їх включення у відповідні практики;  

- перетворення університету на повноцінний центр продуктивної 

комунікації держави, бізнесу і суспільства з питань технологічного, 

загальноекономічного та соціального прогнозування, обміну передовими 

знаннями;  

- заміщення традиційної лінійної схеми «фундаментальні дослідження – 

прикладні розробки – впровадження» більш гнучкими організаційними 

механізмами, ґрунтованими на постійній тісній співпраці з реальним сектором 

економіки як у пошуку замовлень на прикладні розробки, так і у створенні 

інноваційних підприємств, що займаються реалізацією отриманих результатів; 

- наявність розвинутої інфраструктури, до складу якої входять як 

інфраструктура для власне навчання студентів і аспірантів та для здійснення 

наукових досліджень, так і інноваційна інфраструктура – малі і середні 

підприємства, що працюють на базі та у партнерстві з відповідним ВНЗ, 

безпосередньо займаючись комерціалізацією наукових результатів; 

- високий ступінь навчальної та дослідницької автономії, наявність 

потужної корпоративної етики, що забезпечує високий рівень і наступність 

наукових шкіл та значні обсяги благодійних пожертв від колишніх випускників, 

що добилися успіху в бізнесі; 

- активізація міжнародного співробітництва як у наукових дослідженнях, 

так і в інноваційній діяльності, пов’язана з наслідками глобалізаційних процесів 

у науковій сфері та економіці. 

Наявність основних недоліків в діяльності українських інноваційних 

центрів пов’язано із вкрай недосконалою системою супроводу цієї діяльності. З 

метою ефективної організації науково-інноваційних центрів необхідним є не 

лише формування багатоканальної системи фінансування науки, але й перехід 

від адміністративного управління науково-дослідною сферою до економічного 

механізму адаптації, координації та комерціалізації досягнень науково-

дослідної діяльності при умові інтеграції освіти, науки та виробництва.  

Отже, на сьогодні актуальності набувають такі головні завдання, як:  

 удосконалення механізму управління інноваційною та науково-

технологічною сферами, з метою розвитку інноваційної інфраструктури;  

 необхідність уніфікації концепції формування та розвитку науково-

інноваційних центрів на основі інтеграції науки, освіти і виробництва;  

 обґрунтування основних напрямів формування стратегії партнерських 

відносин на засадах інтеграції діяльності освітніх, наукових та виробничих 

установ; 

 формування пропозицій щодо вдосконалення законодавчого супроводу 

діяльності новостворених науково-інноваційних структур. 
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Таким чином, відзначимо, що успіх сучасної держави в умовах епохи 

«економіки знань» полягає у здатності генерувати і комерціалізувати знання й 

інформацію. При цьому вирішальна роль належить освітній та науковій 

галузям, які шляхом масштабного реформування варто перевести в 

інноваційний режим функціонування та забезпечити їх наближення до 

виробничого сектора економіки країни. Вдале поєднання науково-освітнього та 

виробничого потенціалу вітчизняної економіки є запорукою нового якісного 

рівня розвитку промисловості. Тому, реформи щодо формування «економіки 

знань» повинні стати найбільш пріоритетним напрямом економічної стратегії 

держави. 
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Інновації – це новий підхід до розробки, виготовлення, продажу товарів, 

що дозволяє інноватору та його команді отримати переваги над конкурентами 

[1, с.656]. Інновація – введення у вживання будь-якого нового або значно 

вдосконаленого продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу 

маркетингу чи нового організаційного методу в діяльності підприємства 

(організації), організації робочих місць або зовнішніх зв'язків. Інноваційна 

продукція поділяється на нову для ринку та нову для підприємства [2].  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rusnauka.com/41_FPN_2015/Pravo/8_201993.doc.htm
http://www.niss.gov.ua/articles/1427/
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Для промислових підприємств України, як перспективного напряму 

розвитку економіки, впровадження інновацій має чи не найважливіше 

значення, оскільки, дає можливість зайняти конкурентні переваги та вийти на 

нові ринки, стимулює залучення інвестицій і, загалом, дозволяє покращити 

результати фінансової діяльності.  

Реалізація інновацій на промислових підприємства можлива у різних 

проявах: розробка та виготовлення нової продукції, оновлення та 

вдосконалення технічного забезпечення, запровадження нових підходів до 

управління, реалізація нових знань персоналу тощо.  

Сучасні економічні умови вимагають впровадження інновацій на 

промислових підприємствах України. За останні роки значно зросла питома 

вага промислових підприємств, що впроваджували інновації: у 2017 р. їх частка 

становила 16,2%, що на 4,7 в.п. більше показника 2010 р. Серед таких 

підприємств найбільшу частку становили підприємства з кількістю 

працюючого персоналу понад 50 осіб. Такі тенденції пов’язані, в основному, з 

браком фінансування та технологічних можливостей для малих підприємств. 

У 2017 р. промислові підприємства витратили 9,1 млрд. грн. на інновації, з 

них на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 64,7%, на 

внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 23,8%, на придбання інших 

зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 0,2%. В результаті у 2017 р. 

59,3% підприємств, що займались інноваціями, реалізували інноваційної 

продукції на 17,7 млрд.грн. [2]. 

Характерним для інноваційної діяльності промислових підприємств 

України протягом останніх років є впровадження маловідходних, 

ресурсозберігаючих технологій:  

- у 2015 р. впроваджено 1217 технологічних процесів, з них 37,6% 

маловідходні, ресурсозберігаючі;  

- у 2016 р. – 3489 процесів, з них 21,4% маловідходні, ресурсозберігаючі;  

- у 2017 р. – 1931 процесів, з них 33,4% маловідходні, ресурсозберігаючі 

[2; 3]. 

Серед інноваційних видів продукції в Україні значну частку займають нові 

види техніки (у 2014р. – 35,9%, у 2015р. – 30,8%, у 2016 р. – 31,5%). У 2017 р. 

придбано 832 одиниць нових технологій. Частка реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової не мала сталих тенденцій (у 2014р. вона 

становила 2,5%, у 2015 р. – 1,4%, у 2016 р. – 6,1%) [2; 3]. 

Фінансування інновацій промислових підприємств України відбувалося в 

основному за рахунок власних коштів підприємств (7704,1 млн.грн. у 2017р.), 

вітчизняних та іноземних інвесторів ( 380,9 млн.грн.), кредитів (594,5 млн.грн.), 

бюджетних коштів (322,9 млн.грн.) [2]. Брак фінансування інноваційних 

проектів є однією з найсуттєвіших причин у розвитку інновацій промислових 

підприємств. 

Дослідження діяльності не інноваційних підприємств України показує, що 

основними факторами, що перешкоджали здійсненню інноваційної діяльності в 

Україні у 2014-2016 рр. були: 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 142 

- відсутність коштів у межах підприємства (9,7% підприємств); 

- зависокі витрати на інновації (9%); 

- труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій 

(6,5%); 

- законодавчі/нормативні акти, що створили додаткове навантаження 

(5,8%); 

-  занадто велика конкуренція на ринку (5,3%); 

- відсутність кредитів або приватного капіталу (5,0%).  

Проте, для 83% підприємств немає вагомих причин для реалізації 

інновацій [4]. 

Досліджені тенденції розвитку інновацій на промислових підприємствах 

України вказують на необхідність стимулювання їх запровадження. Для цього 

необхідно вирішити ряд проблем, зокрема: 

- сприяти розвитку наукових розробок в області промислових інновацій 

та запровадженню їх у діяльності підприємств, шляхом збільшення обсягів їх 

державного фінансування; 

- розробити програми кредитування інноваційної діяльності на 

спеціальних умовах (індивідуальний підбір умов сплати кредиту, довгострокові 

терміни кредитування тощо) ; 

- стимулювати залучення інвестицій у інноваційні проекти, шляхом 

інформаційної і законодавчої підтримки; 

- зменшити законодавче навантаження пов’язане із запровадженням 

інновацій; 

- сприяти розвитку співпраці та обміну досвідом між інноваційними 

підприємствами (як вітчизняними, так і закордонними) тощо. 
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На початку ХХІ століття основною тенденцією світової економіки стало 

прискорення темпів глобалізації, зумовлене міжнародною міграцією капіталів, 

поглибленням поділу праці і спеціалізації країн. Постіндустріальні тенденції 

розвитку викликають необхідність формування прогресивних напрямів та 

механізмів економічного розвитку, які створюють сприятливі умови для 

розвитку бізнесу як на рівні суб’єктів господарювання, так і на регіональному 

та національному рівні. 

У умовах взаємодії глобальних та національних соціально-економічних 

факторів, що зумовлюють лібералізацію входження на національні ринки та 

необхідність консолідації фінансових і трудових ресурсів для проведення 

масштабних НДКР, необхідним елементом успішного господарювання та 

економічного розвитку є поглиблення економічних зв’язків, посилення 

конкурентних позицій товаровиробників. Глобалізаційні явища викликають 

необхідність посилення співробітництва суб’єктів господарювання як 

стратегічний напрям їх розвитку. Одним із ефективних механізмів реалізації 

цього завдання є активізації інтеграційних процесів кластерного типу.  

Інтеграція дозволяє закріпити господарські зв'язки, посилити стимули для 

отримання найбільш ефективного кінцевого результату, сконцентрувати 

ресурси на найбільш ефективних напрямах технічної політики, 

використовувати ефективніше систему взаєморозрахунків, підвищити 

конкурентоспроможність українських виробників на зовнішньому ринку, а 

також оптимально вирішувати окремі завдання використання виробничої і 

соціальної інфраструктури. Кластер є тією формою інтеграції, що здатна 

забезпечити синергетичні переваги, здійснюючи внутрішню спеціалізацію, 

стандартизацію, мінімізуючи витрати на впровадження інновацій, що дозволять 

ефективно конкурувати та пропонує ефективні інструменти для стимулювання 

регіонального розвитку. Це сприяє підвищенню ролі кластерів, за рахунок яких 

суб’єкти господарювання можуть забезпечити активізацію свого розвитку. 

Особливості інтеграції кластерного типу вивчаються багатьма вченими. Одним 

із видатних дослідників цього питання є М. Портер, який охарактеризував 

кластер як групу компаній і організацій, спільно розташованих в конкретному 

регіоні і пов'язаних взаємозалежностями, які конкурують між собою і 

одночасно кооперуються. [1,2]. Визначено, що кластери утворюються завдяки 

таким економічним ефектам: 1) ефекту масштабу виробництва; 2) ефекту 

охоплення (використання одних і тих же факторів виробництва багатьма 

фірмами); 3) ефекту синергії (спільної або кооперативної взаємодії, що дає 

можливість малим підприємствам подолати нижню межу рентабельності); 4) 

тріггерного ефекту (мінімізації витрат на освоєння нових технологій). 

Основна ідея створення кластерів полягає у взаємній координації роботи, 

коли різні за функціональними характеристиками суб’єкти реалізують спільну 

мету, тим самим підвищуючи ефективність власної роботи, прискорюючи 

досягнення запланованих результатів, впроваджуючи нові технології, сприяючи 
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в отриманні позик, започатковуючи конкурентні засади в розподілі контрактів, 

формуючи оптимальну структуру виробництва продукції, визначаючи 

пріоритети напрямів розвитку.  

Ознаками кластера є: територіальна наближеність, критична маса 

організацій, висока щільність зв’язків між суб’єктами господарювання та 

організаціями, високий рівень інноваційної активності. При цьому інтеграційні 

процеси кластерного типу повинні враховувати галузеву специфіку та 

регіональні особливості територій. Зважаючи на це, можна виділити декілька 

пріоритетних напрямів формування кластерів: інноваційні кластери з 

домінуючим науково-дослідним аспектом функціонування; виробничі кластери, 

які використовують новітні інноваційні продукти, зокрема, створені в 

інноваційних кластерах; кластери, що надають різноманітні послуги (бізнес-

кластери, туристичні кластери тощо), ініціатива створення яких належить 

органами місцевого самоврядування та територіальним громадам [3]. 

Основними перевагами інтеграції кластерного типу є: комплексність, 

координація та узгодженість дій учасників  і прийняття спільних рішень; 

підвищення рівня комунікації та обміну інформацією між учасниками кластеру; 

швидше досягнення спільних матеріальних інтересів учасників кластеру; 

легший доступ до фінансових ресурсів представників кластеру; кращий 

розвиток інноваційного потенціалу учасників кластеру через придбання цінних 

промислових ноу-хау, патентів, торгової марки; підвищення продуктивності та 

стабільності розвитку учасників кластеру; розширення сфери діяльності 

підприємств, що увійшли до кластеру; кращий захист своїх прав і обстоювання 

спільних інтересів в інших організаціях, установах; легше формування 

позитивного іміджу кластеру; синергетичний ефект від реалізації спільних 

інвестиційних проектів. Суттєвим чинником, що також позитивно впливає на 

ефективність функціонування кластера, є налагодження стійких партнерських 

взаємовідносин з державними установами, науковими, освітніми, громадськими 

організаціями, що визначає соціальну значущість кластерів та формує здорове 

конкурентне середовище, та позитивно впливає на розвиток регіональної 

економіки в цілому.  

Таким чином, кластер є об`єднуючим механізмом різних структур, які в 

одних випадках конкурують між собою, а в інших – доповнюють один одного, 

співпрацюють. Ця співпраця проявляється в розробці рішень, у фінансовій 

підтримці, юридичному забезпеченні, швидкому та надійному доступі до 

матеріальної бази, обміну інформацією.  

Кластер як соціально-економічний інститут компенсує зростаючий в 

умовах глобалізації рівень невизначеності соціальних процесів, створює 

специфічний інформаційний простір, який формує економічних суб’єктів з 

новими мотиваціями, розвиває багатовимірність економічного простору. Мета 

його створення має полягати не в максимізації прибутку його учасників, а в 

створенні умов та передумов, організаційних і соціальних можливостей для 

сталого розвитку регіону, узгодження інтересів учасників кластеру [4].  
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Отож, кластерна модель – це ефективна форма співпраці, яка об`єднує 

підприємства, організації та установи на взаємовигідних умовах на відповідній 

території, і від якого залежить розвиток даної території, її бізнес-клімат та 

інвестиційна привабливість регіонів. Інтеграція кластерного типу сприяє більш 

гнучкому реагуванню на зміни зовнішнього середовища та є ефективним 

механізмом залучення прямих іноземних інвестицій і активізації 

зовнішньоекономічної діяльності. Разом з тим, практична реалізація даних 

інтеграційних процесів потребує формування умов для організаційного 

розвитку кластерів, створення механізмів методичної, інформаційно-

консультативної та освітньої підтримки, координації діяльності їх потенційних 

учасників, наявності інструментів фінансової підтримки кластерних проектів з 

державного та місцевого бюджетів. 

Отже, пріорітетність розвитку інтеграційних процесів кластерного типу  

дозволить певною мірою захистити національні економічні інтереси, сприятиме 

подальшому розвитку українських господарських структур, інтернаціоналізації 

їхнього виробництва й капіталу, інтеграції України у світову економіку, її 

участь в глобальних трансформаційних процесах. 
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В сучасних умовах розвитку світових інтеграційних процесів 

Європейський Союз є важливим партнером для України. Відносини ЄС та 

України характеризуються широким спектром зв’язків і передбачають 

торговельно-інвестиційне, регіональне співробітництво, надання технічної 

допомоги. На сьогодні динамічно розвиваються традиційні форми міжнародних 

зв’язків – торгівля та інвестиційне співробітництво. ЄС – найважливіше 

джерело інвестицій, що приносять в економіку не лише фінансові ресурси, а й 
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міжнародний досвід корпоративного управління, спонукають компанії до 

впровадження міжнародних стандартів якості, обліку тощо. 

Іноземні інвестиції є одним із головних чинників, які можуть забезпечити 

необхідні структурні реформи економіки України та найкращим чином 

реалізувати її економічний потенціал. Роль іноземних інвестицій зростає 

внаслідок недостатності власних інвестиційних ресурсів, поступового занепаду 

традиційних для країни галузей економіки. У першу чергу це стосується чорної 

металургії, вугільної галузі, важкого машинобудування, теплової 

електроенергетики, нафтохімічної промисловості [1]. Тому дослідження 

інвестиційних аспектів взаємодії України з ЄC є досить актуальним у сучасних 

умовах розвитку інтеграційних процесів. 

Одним із інструментів взаємодії України та ЄС в інвестиційному аспекті є 

зовнішній інвестиційний план Євросоюзу (EU External Investment Plan – EIP), 

прийнятий у вересні 2018 г. [2]. Цей документ має на меті стимулювання 

інвестицій в економіку країн-партнерів в регіоні сусідства ЄС (в т.ч. в Україні), 

і Африці. За рахунок залучення й ефективного використання інвестицій EIP сприяє 

всеосяжному зростанню, створенню робочих місць і сталому розвитку, при цьому 

особлива увага приділяється пріоритетним галузям (інвестиційним вікнам), 

зокрема: 

• стійка енергетика і зв’язок – для залучення інвестицій у відновлювані 

джерела енергії, енергоефективність і транспорт; 

• фінансування мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) – для 

поліпшення доступу ММСП до фінансів. Такі підприємства є основними 

роботодавцями в країнах Європейського сусідства і забезпечують більш стійку 

альтернативу неформальній економіці; 

• стійке сільське господарство, сільські підприємці та аграрний бізнес – для 

забезпечення кращого доступу до фінансування дрібних підприємців, мікро-, 

малих і середніх підприємств в сфері агробізнесу, що дозволить вирішити 

проблеми продовольчої безпеки; 

• міста, що мають сталий розвиток – мобілізувати інвестиції в стійкий 

міський розвиток муніципальної інфраструктури, включаючи мобільність міст, 

водопостачання, каналізацію, управління відходами, послуги в галузі 

відновлюваних джерел енергії; 

• цифрові технології для розвитку – сприяння інвестиціям в інноваційні 

цифрові рішення для місцевих потреб, фінансової взаємодії і створення гідних 

робочих місць. 

Інвестиційні вікна представляють собою реальні можливості для багатьох 

підприємств в країнах-партнерах і в ЄС. Залучення приватного сектора і 

забезпечення найбільш сприятливих умов для його процвітання сприятиме 

сталому зростанню, до чого і прагне ЄС. EIP принесе відчутні результати у всіх 

країнах Європейського сусідства і за його межами, сприятиме створенню 

робочих місць і підвищенню конкурентоспроможності, зміцненню економіки, 

управління, зв’язків і суспільства [3]. 
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EIP надає підтримку країнам-партнерам шляхом: залучення фінансових 

ресурсів – за допомогою Європейського фонду сталого розвитку; надання 

технічної підтримки для сприяння розробці інвестиційних проектів; створення 

сприятливого інвестиційного та ділового клімату. Планується, що внесок ЄС в 

розмірі 4,1 млрд. євро в EIP призведе до припливу капіталовкладень на суму до 

44 млрд. євро до 2020 р. 

Реалізація EIP передбачає вибір фінансових установ, зокрема банків 

розвитку, які представлять свої конкретні пропозиції щодо інвестиційних 

програм в цих п’яти областях. Після оцінки Європейською Комісією та 

незалежними експертами, ряду обраних фінансових установ буде доручено 

керувати цими інвестиційними програмами. Очікується, що перші угоди з 

такими фінансовими установами будуть підписані в першій половині 2018 р. 

Підприємства та організації, які хотіли б скористатися підтримкою в 

рамках EIP, зможуть зв’язатися з цими фінансовими установами та представити 

свої проектні пропозиції. Спеціалізований секретаріат по EIP і веб-портал 

нададуть допомогу зацікавленим підприємствам. Проекти повинні мати чітку 

мету в сфері сталого розвитку та сприяти економічному і соціальному розвитку, 

приділяючи особливу увагу стійкості і створенню робочих місць, особливо для 

молоді і жінок. Інвестиційні пропозиції повинні забезпечувати адекватний 

розподіл ризиків, бути економічно і фінансово життєздатними, а також соціально та 

екологічно стійкими.  

Отже, зовнішній інвестиційний план (EIP) базується на досвіді ЄС в 

реалізації регіональних інвестиційних механізмів за межами ЄС, включаючи 

Інвестиційний фонд сусідства (NIF). Він дозволить забезпечити стале зростання 

економіки країн та малим і середнім підприємствам. 
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Конкурентоздатність та ефективність економіки України значно залежить 

від галузей паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), стан яких впливає на 

можливість забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріальної 

та нематеріальної галузей господарювання, а також конкурентоздатність 

вітчизняної продукції, і відповідно рівень благополуччя населення. 

Електроенергетика є базовою галуззю національної економіки, ефективне 

функціонування якої є необхідною умовою сталого економічного розвитку, 

забезпечення енергетичної безпеки й енергетичної незалежності. 

З метою підвищення ефективності функціонування галузевих підприємств 

та досягнення світових стандартів розвитку було прийнято низку вітчизняних 

нормативних документів, які стосуються імплементації міжнародних стандартів 

електроенергетичної галузі у вітчизняну практику та досягнення таких 

результатів діяльності як: підвищення показників якості обслуговування 

електричної енергії; підвищення показників надійності електропостачання; 

зниження нормативних технологічних витрат електроенергії в мережах; 

підвищення ефективності інвестицій у розвиток галузевих підприємств. 

Енергетична стратегія України до 2035 року визначає цілі і пріоритети 

щодо забезпечення потреб суспільства та економіки в паливно-енергетичних 

ресурсах у технічно надійний, безпечний, економічно ефективний та екологічно 

прийнятний спосіб для гарантування поліпшення умов життєдіяльності 

суспільства, зокрема за рахунок: формування свідомого та енергоефективного 

суспільства, досягнення енергетичної незалежності, надійності та стабільності 

ПЕК, створення конкурентних ринків газу, електроенергії, теплової енергії, 

вугілля, нафти та нафтопродуктів, інвестиційної привабливості, мережевої 

інтеграції, запровадження сучасних систем управління в галузях ПЕК [1]. 

Прийнятий Закон України «Про ринок електричної енергії України» [2] та 

ряд нормативних документів визначили основні стратегічні завдання 

реформування ринку електроенергетики України, зокрема: 

 перехід на єдині для всіх споживачів принципи ринкового 

ціноутворення; 

 перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і 

споживання енергоресурсів із  впровадженням інноваційних технологій, що 

дасть змогу скоротити енергоємність ВВП не менше як на 20 % протягом п'яти 

років; 

 реорганізація ринків енергії та імплементація європейського 

законодавства у сфері енергетики, відповідно до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, яке для електроенергетичного сектору полягає 

в тому числі і в відокремлені, відповідно до Третього енергетичного пакету, 

основних видів виробничої діяльності; 

 здійснення нормативно-правових і технічних заходів щодо синхронізації 

енергетичної  системи України з об'єднанням енергосистем країн ЄС ЕNТSO-Е; 

 лібералізація електроенергетичного ринку шляхом переходу від моделі 

mailto:reg@nung.edu.ua
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єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками і 

споживачами енергії та балансуючого ринку; 

 поетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на 

природний газ та електричну енергію для всіх споживачів, включаючи 

населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення 

переходу до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення;  

 забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх 

ефективності, що включає гарантування на рівні закону незалежного статусу 

регулятора у сфері енергетики відповідно до вимог Третього енергетичного 

пакету з метою забезпечення належного рівня прозорості на монопольних 

ринках та ефективного нагляду за дотриманням конкуренції;  

 удосконалення законодавства та регуляторного середовища щодо 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій в енергетичний сектор 

та реконструкції існуючих об'єктів інфраструктури [3]. 

Вирішення зазначених завдань вимагає від України впровадження змін на 

ринку електроенергії, структуру яких формують такі базові сегменти, визначені 

у джерелі [2]. 

 ринок двосторонніх договорів, на якому купівля-продаж електроенергії 

здійснюватиметься за двосторонніми договорами між виробниками, 

постачальниками, суб’єктами, що здійснюють передачу та розподіл 

електроенергії, трейдерами, гарантованими та кінцевими покуттями (крім 

споживачів);  

 ринок «на добу наперед», на якому виникають відносини між 

учасниками ринку та оператором ринку з приводу купівлі-продажу електричної 

енергії на наступну за днем проведення торгів добу;  

 балансуючий ринок, на якому здійснюється купівля-продаж небалансів 

електроенергії з метою забезпечення достатніх обсягів потужності та 

електричної енергії, необхідних для балансування обсягів виробництва та 

імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії;  

 ринок допоміжних послуг, на якому суб'єкт ринку, відповідальний за 

оперативно-технологічне управління об'єднаною енергосистемою України, 

купує допоміжні послуги у постачальників допоміжних послуг;  

 роздрібний ринок електроенергії  система відносин, що виникають у 

зв'язку з придбанням оператором системи передачі допоміжних послуг у 

постачальників допоміжних послуг.  

Зміна моделі ринку електроенергії України повинна значно підсилити 

конкуренцію у сфері генерування та постачання електроенергії. Сьогодні 

підприємства електроенергетичної галузі, у тому числі сфері розподілу 

електроенергії, стоять на порозі вступу у новий, відмінний щодо методів та 

правил ведення діяльності, період. 

Усі зазначені зміни відобразяться на діяльності підприємств 

електроенергетики та вимагатимуть від них імплементації відповідних змін. 

Формування необхідних змін та окреслення способів їх реалізації доцільно 

здійснювати на основі розроблення бізнес-моделі.  
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Бізнес-модель підприємства розглядають як ключову складову процесу 

розвитку підприємства та визначають як «опис логіки бізнесу компанії з 

визначенням її базових елементів у певному співвідношенні, тобто систему 

зв’язків об’єкта із зовнішнім середовищем, що дає можливість відобразити його 

найсуттєвіші характеристики: цінність, що створюється для клієнтів, механізм 

її формування поставки, принципи використання ресурсів, компетенцій та 

можливостей з метою створення стійкої конкурентної переваги, отримання 

доходу і прибутку» [4]. Отже, планування розвитку електроенергетичних 

підприємств в підсумку вимагає формування ефективної бізнес-моделі, здатної 

реалізувати стратегічні цілі розвитку галузі із врахуванням можливостей 

окремого підприємства. 

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, планування розвитку 

підприємства, зокрема у сфері електроенергетики, ми розглядаємо як механізм 

формування та реалізації бізнес-моделі підприємства на основі виділення 

ключових елементів системи управління, що дозволяють реалізувати 

стратегічні цілі галузевого розвитку із застосуванням адміністративних та 

економічних важелів реалізації стратегії. В результаті реалізації такого 

механізму поширюватиметься європейська практика на основі поступового 

впровадження нової модель ринку; розширюватимуться права споживачів 

згідно з європейськими стандартами; стимулюватимуться інвестиції за рахунок 

створення прозорих правил гри, які дозволять підвищити інвестиційну 

привабливість галузі; запроваджуватимуться європейські механізми 

фінансування будівництва нових потужностей; зростатиме конкуренція, що 

створюватиме стимули для підвищення ефективності як галузі в цілому, так і 

електроенергетичного підприємства зокрема. 
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Капітальні інвестиції є важливим каталізатором виробничих процесів, 

підвалиною стабільного економічного піднесення окремих господарюючих 

суб’єктів і держави в цілому. Загальновідомо, що реновація потребує значних 

капіталовкладень, пошуку нових джерел фінансування та поліпшення 

використання діючого основного капіталу, важливість якого проявляється в 

процесі виготовлення конкурентоспроможної продукції, економії і 

раціональному використанні виробничих ресурсів, стимулюванні інноваційної 

діяльності, створенні нових робочих місць та інтенсифікації праці. Відповідно, 

динаміка капітальних інвестицій дає можливість здійснити оцінку загроз і 

можливостей для національної економіки. Аналіз варто розпочати із динаміки 

освоєння капіталовкладень за видами економічної діяльності (табл. 1, рис. 1), 

що дозволить визначити причини і пріоритети у галузевій структурі освоєння 

капітальних вкладень в сучасних умовах. 
Таблиця 1  

Динаміка капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в Україні у 2013-

2015 рр. (млн. грн.) [3] 

Показники 2013 р.* 2014* р. 2015 р.* 
Відхилення (+,-) 

(2014/2013) 

Відхилення 

(+,-) 
(2015/2013) 

1 2 3 4 5 6 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 
господарство 

 

18587,4 
 

17137,3 

 

27900,0 
 

-1450,1 9312,6 

Промисловість 97574,1 82743,8 84168,0 -14830,3 -13406,1 

Будівництво 40796,2 33869,5 40931,5 -6926,7 135,5 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

 
22190,3 

 

19623,8 18152,4 -2566,5 -4037,9 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

 
18472,6 

 

13956,0 16278,0 -4516,6 -2194,6 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
1476,8 1175,5 970,0 -301,3 -506,8 

Інформація та телекомунікації 9864,1 8403,4 21848,4 -1460,7 11984,3 

Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

Фінансова та страхова діяльність 6646,8 6274,8 6223,7 -372 -51,1 

Операції з нерухомим майном 13550,4 8432,9 8797,6 -5117,5 -4752,8 

mailto:vladnat@gmail.com
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Професійна, наукова та технічна 
діяльність 

3621,3 2587,8 3805,3 -1033,5 184 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

 

4013,9 

 

3295,8 5677,4 -718,1 1663,5 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 

 

7546,2 

 

4413,1 12547,5 -3133,1 5001,3 

Освіта 1030,5 627,1 1176,4 -403,4 145,9 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

1746,2 849,9 1550,2 -896,3 -196 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
2544,5 512,8 921,4 -2031,7 -1623,1 

Надання інших видів послуг 212,2 158,2 206,5 -54 -5,7 

Всього 249873,4 204061,7 251154,3 -45811,7 1280,9 

*  - без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя 

 

У контексті проведеного дослідження варто зазначити, що 2013 р. взятий 

як базовий, оскільки він є переломним, адже із кінця даного року почались 

незворотні стагнаційні процеси в економіці України, які в подальшому 

вплинули на усі макропоказники і відобразились на рівні освоєння капітальних 

вкладень.  

Як свідчать дані табл. 3, впродовж 2013-2015 рр. спостерігається зниження 

обсягу капітальних інвестицій у 1,2 раза у 2014 р. порівняно із 2013 р., що 

ілюструє негативні тенденції стосовно здійснення капіталовкладень у даному 

періоді. Варто зазначити, що у 2014 р. відбувається падіння рівня капітальних 

інвестицій за усіма видами економічної діяльності господарюючих суб’єктів, 

чого не спостерігалося уже впродовж десяти років. Так, найвищий рівень 

падіння капітальних інвестицій – у промисловості – у 1,2 раза, будівництві – у 

1,3 раза, державному управлінні – у 1,7 раза, освіті – у 1, 6 раза, охороні 

здоров’я – у 2,1 раза. Дана ситуація зумовлена низкою дестабілізуючих 

чинників, зокрема, затяжною політичною кризою; непродуманою фінансовою 

та бюджетною політикою; неефективними реформами банківської системи; 

економічною нестабільністю; посиленими інфляційними очікуваннями; 

геополітичними проблемами із Російською Федерацією; недієздатною 

системою регулювання курсу національної валюти; дефіцитом кредитних 

ресурсів, що призводить до зниження витрат на оновлення виробничого 

потенціалу суб’єктів господарювання, гальмування у запровадженні 

інноваційних технологій та унеможливлює будь-які позитивні зрушення щодо 

розширеного відтворення основного капіталу підприємств реального сектора 

економіки. 

Проте, у 2015 р. відбувається деяке пожвавлення інвестиційної діяльності в 

контексті нарощування капітальних вкладень. Так, капітальні інвестиції в 2015 

році збільшуються у 1,3 раза у порівнянні із 2014 р., однак це не дозволяє 

констатувати про реноваційні процеси в галузях економіки, оскільки 2014 р. є 

критичним щодо їх освоєння. В розрізі видів економічної діяльності зростання 

демонструють сільське, лісове та рибне господарство – у 1,6 раза, державне 
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управління і оборона – у 2,8 раза, інформація та телекомунікації – у 2,6 раза та 

будівництво – у 1,2 раза, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – у 1,7 раза відповідно, що дозволяє стверджувати про відносне 

відновлення політики фінансування капітальних вкладень та свідчить про 

адаптацію підприємств даних галузей до вітчизняних реалій. За іншими видами 

економічної діяльності у впродовж 2015 р. спостерігається подальше падіння 

обсягу капітальних інвестицій, що є загрозливим процесом, який звужує і без 

того вузькі інвестиційні можливості та не створює прерогатив для реновації 

основного капіталу суб’єктів господарювання, що функціонують у даних 

галузях. 

У 2016 р. спостерігається подальша активізація капітального інвестування, 

тому ми виділяємо його окремо, оскільки переконані, що цей рік став початком 

відновлення інвестиційної активності і новою точкою відліку економічного 

зростання. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення 

капітальних інвестицій, у 2016 р. залишаються: промисловість – 33,3%, 

будівництво – 12,6%, сільське, лісове та рибне господарство – 13,8%, 

інформація та телекомунікації – 4,8%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7%, транспорт, складське 

господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,6%, державне управління й 

оборона; обов`язкове соціальне страхування – 5,9%. 

Розподіл освоєних капітальних інвестицій  

за сферами економічної діяльності  

(у % до загального обсягу) 

Сільське, лісове та 

рибне господарство 

13,8

Транспорт, складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська діяльність

 7,6

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

7,7

Будівництво 

12,6

Промисловість

 33,3

Інше

 6,7

Державне управління 

й оборона; 

обов`язкове 

соціальне 

страхування

5,9

Інформація та 

телекомунікації

 4,8

Операції з 

нерухомим майном

5,3

Фінансова та 

страхова діяльність

 2,3

 
Рис. 1. Розподіл освоєння капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 

2016 р. [4] 

 

Отже, галузева структура капітальних інвестицій 2013-2015 рр. 

переконливо засвідчує кризу щодо фінансування капітальних вкладень та 

ілюструє на перспективу негативні тенденції стосовно розвитку виробничого 

потенціалу суб’єктів господарювання. В свою чергу, у 2016 р. відбувається 
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пожвавлення  в контексті фінансування та освоєння капітальних вкладень, 

проте докризового рівня ще не досягнуто. Відповідно, подолання незворотних 

процесів щодо здійснення капітальних інвестицій лежить у площині 

зацікавленості держави в оновленні основного капіталу підприємницьких 

структур через призму податкового стимулювання їх розвитку, формування 

позитивного інвестиційного клімату в Україні, побудови іміджу країни з 

прозорими умовами ведення бізнесу для нерезидентів, а також ліквідація 

тотальних корупційних схем при здійсненні фінансування капітальних 

вкладень. Проте створення умов з боку держави потребує зацікавленості 

суб’єктів господарювання у модернізації виробничих процесів, використанні 

інноваційних технологій та реновації основного капіталу як беззаперечної 

умови прибуткової  діяльності.  
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Перетворення, що відбулися у світовому господарстві на початку ХХІ ст. 

під впливом глобалізаційних та інноваційно-технологічних факторів, призвели 

до якісної зміни змісту та форм конкурентних відносин. Такі зміни обумовили 

виникнення інноваційної конкуренції та формування інноваційної 

конкурентоспроможності, визначили спрямування та змістовне наповнення 

процесу еволюції світової економічної системи. 
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Утворилось методологічне підґрунтя для трактування інноваційної 

конкуренції, як нової форми конкурентних відносин, що набуває всеосяжного 

характеру в умовах глобалізації світового господарства. Ми визначаємо 

інноваційну конкуренцію – як заснований на створенні й нагромадженні нового 

знання та ефективному використанні інноваційних переваг, інституційно 

оформлений процес змагальної взаємодії суб'єктів, що відбувається через 

інтегративну участь в інноваційному процесі, задля забезпечення найкращих 

умов сталого розвитку. Інноваційній конкуренції притаманний принцип 

інтегративної конкурентної взаємодії, який передбачає перевагу інтегративних 

форм конкурентної поведінки у діапазоні від координації діяльності до 

конструктивної взаємодії та конкурентного співробітництва. 

На практиці цей принцип обумовлює зміну форм конкурентної поведінки, 

що знаходить втілення у відповідних конкурентних стратегіях суб’єктів 

господарювання – від підприємств (компаній) до транснаціональних 

корпорацій, регіонів, окремих країн та їх угрупувань, спрямованих на 

уникнення конфронтації та зіткнення, вивченні стратегій конкурентів та 

урахування їх у своїй діяльності, посилення інтеграційних тенденцій на мікро-, 

мезо-, макро-, мега - рівнях. 

Інноваційна конкурентоспроможність системи «національна економіка» - 

це інтегральна властивість, обумовлена синергетичною взаємодією 

інноваційних (внутрішньо орієнтованих, або інтернальних), та інтеграційних 

(зовнішньо орієнтованих, або екстернальних) конкурентних переваг, які 

забезпечують, через постійне самовідтворення системи на більш високому 

технологічному рівні, досягнення цілей сталого розвитку, національного 

добробуту, національної безпеки, збалансованої інтеграції в глобальну 

економічну систему, переходу суспільства до глобально-інноваційної стадії 

постіндустріального розвитку в змагальній взаємодії з учасниками 

міжнародного конкурентного простору. Отже, інноваційна 

конкурентоспроможність - це форма, якої набуває конкурентоспроможність 

національної економіки в умовах переходу суспільства до глобально-

інноваційної стадії розвитку. 

Стан інноваційної діяльності в Україні визначається як кризовий і такий, 

що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-

розвинених країнах та потребам інноваційного розвитку. Реформування 

науково-технічного комплексу побудовано за принципами частих змін цілей та 

завдань, без урахування загальновідомих факторів функціонування та розвитку 

науково-технічного потенціалу: активної та передбачуваної державної 

підтримки, формування попиту на наукові досягнення з боку реального сектора 

економіки, тощо. Нормативно-правова база регулювання інноваційної 

діяльності в Україні є фрагментарною, суперечливою і тому недосконалою. 

Виконання прийнятих законів в інноваційній сфері є незадовільним.  

До ключових проблем у формуванні й реалізації державної інноваційної 

політики в Україні належать такі:  

− недостатня якість бізнес-середовища, збереження нерозвиненості умов 
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для справедливої конкуренції на ринках, а також за одержання державної 

підтримки;  

− збереження значних бар’єрів для поширення в економіці нових 

технологій, обумовлених відсутністю державної технологічної політики й 

неефективним галузевим регулюванням, включаючи процедури сертифікації, 

митне і податкове адміністрування;  

− недостатність зусиль регіональної й місцевої влади щодо поліпшення 

умов для інноваційної діяльності;  

− взаємодія бізнесу й держави у формуванні й реалізації інноваційної 

політики поки що не має регулярного характеру, не забезпечує збалансованого 

вираження інтересів різних інноваційно-активних підприємств, особливо в 

нових секторах, що формуються;  

− недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій: 

обмежена гнучкість, нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між 

державою й бізнесом, слабка орієнтованість на стимулювання зв’язків між 

різними учасниками інноваційних процесів на формування й розвиток науково-

виробничих та технологічних партнерств. 

В економіці України домінують низькотехнологічні галузі виробництва, 

які можна віднести до малонаукоємних галузей. У цілому домінує відтворення 

виробництва 3-го технологічного укладу (гірнича металургія, залізничний 

транспорт, багатотоннажна неорганічна хімія та ін.). Відповідно майже 95% 

вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та 4-го технологічних 

укладів [1]. 

Проте в Україні сконцетровано великий науковий потенціал, є багато 

відкриттів і винаходів, напрацьовано багато інноваційних проектів в 

ресурсозбереженні, в біотехнології, у лазерній техніці тощо. Необхідно 

визначити найбільш проривні напрямки, в які, у відповідності до критичної 

точки фазового переходу, можна мінімально додати інвестиції у вигляді 

ресурсів і відбудеться перехід в нову якість - в інноваційний рентабельний 

бізнес, який буде формувати інфраструктуру для інших сфер діяльності [2, 3]. 

Нагальною постає проблема модернізації української економіки з метою 

підвищення технологічного рівня експорту та якісних характеристик 

вітчизняної продукції, яка постачається на внутрішній ринок, що необхідно для 

забезпечення конкуренції з імпортованими товарами не тільки за ціновими, але 

й за якісними характеристиками. Саме на виконання цього стратегічного 

завдання має бути спрямована інноваційна політика України. 

Перехід до дієвої державної політики інноваційного розвитку України є 

одним із першочергових завдань державного управління. Стратегія втілення 

цієї політики має здійснюватися на системній і послідовній основі. Всі 

учасники інноваційного процесу мають бути зацікавлені в поєднанні їх 

інтересів і зусиль у створенні і застосуванні нових знань та технологій з метою 

виходу на внутрішній і зовнішні ринки з високотехнологічною продукцією. У 

реалізації цієї взаємодії і створенні таким чином економіки, заснованої на 

знаннях, роль державної влади є стрижневою. Тому для забезпечення 
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ефективного інноваційного розвитку економіки доцільно: створити фонд 

сприяння формуванню малих підприємств у науково-інноваційній сфері; 

запровадити мінімальні орендні ставки для малих інноваційних фірм; 

встановити квоти для малих інноваційних підприємств при формуванні 

держзамовлень на інноваційну продукцію; створити керовану інноваційну 

модель розвитку країни шляхом затвердження національних пріоритетів, на 

основі яких необхідно започаткувати стратегічні програми розвитку, які 

об’єднають власні наукові розробки, власний кадровий супровід, вітчизняний 

виробничий сектор і бізнес. Ці програми мають ґрунтуватися на ресурсному і 

трудовому потенціалах України та забезпечити сталий, високотехнологічний 

розвиток економіки країни.  
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Регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) – це діяльність 

суб’єктів публічного права, яка полягає у здійсненні адміністративно 

підкріпленого впливу на економічні операції резидентів із нерезидентами, 

операції нерезидентів, які підпадають, з огляду на територіальну ознаку 

здійснення, під юрисдикцію зазначених суб’єктів публічного права. Реалізація 

регуляторного впливу вимагає розроблення певного механізму створення та 

зміни умов і порядку здійснення зовнішньоекономічних операцій, забезпечення 

дотримання цих умов і реалізації економічних інтересів країни. Основними 

вимогами до даного механізму виступає необхідне різноманіття методів та 

інструментів впливу, які охоплюють одночасно всі суб’єкти ЗЕД, всі 

зовнішньоекономічні операції та всі чинники й умови їх здійснення. Крім того, 

значення має і раціональна й результативна послідовність реалізації згаданих 

методів та інструментів, яка б забезпечила досягнення цілей регулювання ЗЕД. 

mailto:rtcb@ukr.net
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З іншого боку, баланс економічних, соціальних, політичних інтересів 

суспільства і держави, обмеженість ресурсів для підтримки всіх без 

виключення суб’єктів ЗЕД обумовлюють вимогу гнучкості даного механізму в 

аспектах впливу на окремого суб’єкта. Вказані положення обумовлюють 

необхідність уваги до структурно-змістових особливостей механізму 

державного регулювання. 

Поняття механізму регулювання (управління) є одним з найбільш 

суперечливих у соціальних науках. Водночас більш прискіпливий аналіз 

дозволяє визначити сутнісні риси, які притаманні механізму регулювання:  

- наявність мети або корисного результату дії та вихідних стимулів, які 

сприяють досягненню результату; 

- виділення структурного та динамічного компонентів; 

- структурні компоненти можуть розглядатися як ознаки окремих 

механізмів; 

- механізм регулювання – це спосіб приведення поведінки у відповідність 

до певного еталону або бажаного стану. 

Виходячи з цих рис, можна запропонувати трактування механізму 

державного регулювання ЗЕД з декількох позицій: 

1) як спосіб реалізації управлінського впливу з боку держави на всі види 

ЗЕД з участю приватноправових суб’єктів даної країни (юрисдикції) та ЗЕД за 

участю виключно суб’єктів інших країн (юрисдикцій), яка передбачає операції 

на території даної країни (юрисдикції); 

2) як спосіб організації і здійснення публічноправових (владних) відносин 

суб’єктів публічноправових відносин (органів державної влади) однієї або 

декількох юрисдикцій між собою та з суб’єктами приватноправових відносин з 

приводу здійснення ЗЕД останніми, тобто як спосіб реалізації 

зовнішньоекономічної політики по відношенню до ЗЕД;  

3) як сукупність розподілених між органами державної влади відповідно 

до їх функцій методів та інструментів цілеспрямованого і обмеженого певними 

чинниками регулювання порядку здійснення зовнішньоекономічних операцій, 

які за суб’єктним складом або територіальною ознакою підпадають під певну 

юрисдикцію. 

Остання з наведених точок зору відображає структурний аспект розуміння 

сутності механізму державного регулювання ЗЕД. Зокрема, у структурі 

механізму державного регулювання ЗЕД доцільно виділити такі елементи: цілі 

державного регулювання ЗЕД; чинники розвитку ЗЕД та формування системи її 

регулювання; принципи регулювання, сукупність напрямів та методів 

державного регулювання.  

Найчастіше виділяються дві групи цілей регулювання стану системи: цілі 

виходу з існуючого стану (запобігання погіршенню стану) та цілі розвитку [2]. 

Якщо дотримуватися цієї точки зору, то цілі державного регулювання ЗЕД 

будуть аналогічними:  

- цілі виправлення ситуації: подолання незбалансованості внутрішнього 

ринку, нестачі ресурсів або ресурсної залежності, забезпечення політичної та 
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економічної безпеки, підтримка соціальної стабільності в експортоорієнтованих 

галузях або соціального задоволення в разі нестачі товарів вітчизняного 

виробництва на ринку; 

- цілі розвитку: збільшення ВВП, удосконалення структури національної 

економіки, підвищення конкурентоспроможності національних економічних 

суб’єктів, розвиток продуктивних сил; розвиток окремих галузей або територій. 

Можливість досягнення цілей визначається низкою обставин та чинників, 

які впливають на вихідний стан ЗЕД, її окремих суб’єктів та їхніх груп; 

ефективність функціонування системи державного регулювання соціально-

економічних процесів та можливості забезпечення якісних та кількісних змін в 

обсягах, видовій та товарно-географічній структурі ЗЕД. Зазначені чинники 

обумовлюють роль і динаміку ЗЕД у макроекономічних масштабах та 

конфігурацію набору методів та інструментів регулювання та послідовності їх 

застосування. 

Чинники у комплексі з цілями регулювання ЗЕД визначають принципи 

здійснення регуляторного впливу. У Законі про ЗЕД [1] наведено три переліки 

принципів, один з яких названо «принципами здійснення ЗЕД», а інший – 

«принципами податкового та митного регулювання». Водночас, по суті, всі 

згадані групи виступають принципами регулювання, які за рівнем конкретизації 

можна поділити на загальні та спеціальні, оскільки і так звані принципи ЗЕД 

фактично її врегульовують. 

Методичний апарат механізму регулювання ЗЕД складають напрями, 

методи, інструменти та важелі, способи їх поєднання, а в динамічному аспекті – 

послідовність реалізації. Доцільно розрізняти напрями і відповідні їм важелі 

регулювання та інструменти впливу на ці важелі – з одного боку, та методи як 

характерний спосіб використання інструментів – з іншого. При цьому поняття 

«важіль регулювання» розглядається як об’єкт або засіб, здатний змінити 

мотивацію або спосіб здійснення операцій суб’єктом ЗЕД, тоді як «напрям 

регулювання» охоплює сукупність регуляторних зусиль держави щодо впливу 

на однорідні за змістом важелі. 

Методи державного регулювання ЗЕД однорідні за змістом та характером 

використання сукупностей способів, прийомів та засобів державного впливу на 

сферу ЗЕД. При цьому слід зважати, що у ході реалізації державної політики і 

на теоретичному, і на практичному рівнях важко відокремити один метод від 

іншого. До методів державного регулювання ЗЕД відносимо: 

1) адміністративні методи – сукупність способів та прийомів примусу у 

вигляді нормативних приписів щодо змісту, порядку, форми дій економічних 

суб’єктів при здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій; 

2) економічні методи – сукупність способів безпосередньої участі держави 

в економічних процесах шляхом використання засобів зміни вартості товарів, 

грошей, робочої сили, фінансових зобов’язань; 

3) політико-правові методи – сукупність способів використання владного 

(політичного) статусу у вигляді лобіювання, економічної дипломатії, 

міжнародних торговельних війн; 
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4) соціально-психологічні методи – сукупність способів використання 

можливостей суспільства як певної умовно організованої структури для 

підвищення дієвості реалізації регуляторного впливу; 

5) методи обґрунтування рішень або аналітичні методи – сукупність 

способів збирання, зберігання, обробки та інтерпретації інформації для 

обґрунтування й порівняльної оцінки варіантів регуляторних рішень, 

прогнозування їх наслідків; 

6) програмування і планування – сукупність способів встановлення 

пріоритетів розвитку ЗЕД та сценаріїв їх досягнення. 

Забезпечення дієвості механізму регулювання ЗЕД у галузевому аспекті 

має виходити з міркувань стану галузі, однорідності статусів її суб’єктного 

складу, значущості галузі в структурі національного та регіонального продукту, 

потреб забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, особливо в контексті інтеграційних процесів, в яких бере 

участь Україна; можливостей вибіркового застосування наведених вище 

регуляторних інструментів. Зазначені міркування обумовлюють доцільність 

обґрунтування концептуальних положень удосконалення регулювання ЗЕД 

саме в галузевому аспекті. 
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Трансформаційні процеси в економіці є природним і закономірним етапом 

розвитку. Хоча системні перетворення економіки України продовжуються 

більше двадцяти п’яти років, питання їх дослідження залишається актуальним, 

адже з плином часу трансформації піддаються впливу нових умов, проблем, 

технологій та відносин. 

У загальному вигляді зміст терміну «трансформація» визначено, як «зміну, 

перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого небудь [1]. 

Сутністю економічної трансформації є якісні перетворення економічної 

системи, її вихід за межі стабільного функціонування і перехід у стан 

нерівноваги, кількісних і якісних змін різної інтенсивності та спрямованості. 

Трансформація передбачає зміну компонентів, параметрів, пропорцій, зв'язків 
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економічної системи, які, накопичуючись, зумовлюють перехід її в новий 

якісний стан [2].  

На думку Ю. Заволоки, економічна трансформація – це складний, 

різнорівневий і багатоаспектний процес, що розрізняється: за глибиною (зміни 

кількісних параметрів економічної системи в рамках попередньої якості або 

перехід до нової якості); за інтенсивністю (швидкі, переважно якісні, або 

повільні, переважно кількісні перетворення); за характером (еволюційні або 

революційні зміни); за спрямованістю (прогресивні, регресивні, циклічні, 

інверсійні); за охопленням елементів системи (часткові або загальносистемні) 

[3]. 

Враховуючи те, що українська економіка трансформувалась з 

адміністративно-командної системи господарювання у ринкову, вагому роль у 

системних перетвореннях відіграє зміна діючих економічних інститутів. Тож, з 

інституційної точки зору, економічною трансформацією є природна динаміка 

інституційних рамок, що змінюються під впливом внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Розвиток економічної системи відбувається шляхом подолання 

інституційної кризи, чинниками якої можуть бути порушення інституційної 

системи, розвиток суспільного поділу праці, інтенсифікація і розширення 

обміну, зміни потреб та інтересів суб’єктів [4].  

О. Покатаєва зазначає, що існує кілька можливих варіантів 

інституціональних перетворень перехідних економік: 1) екстремальні – 

пов'язані з переходом до нової інституціональної структури за досить короткий 

період часу, що породжує нееластичну реакцію господарюючих суб'єктів; 2) 

граничні – як певні додаткові трансформації уже існуючих інституціональних 

структур; 3) Парето-ефективні – направлені на покращення інституційного 

становища одних економічних агентів при незмінному положенні інших; 4) 

комбіновані – які припускають багатоплановий вибір альтернатив і враховують 

конкретні механізми вибору в залежності від перебування соціально-

економічної системи на стійкому чи нестійкому етапі розвитку [5]. Найбільш 

влучно українську економіку характеризує саме перший варіант, адже 

економічна система України не була готова до переходу на ринкову систему 

господарювання, якій притаманне мінімальне втручання держави, наслідком 

чого стала глибока економічна криза. 

На сучасному етапі, особливостями трансформаційних змін, що 

відбуваються в Україні, є: 

1) Впровадження законодавчої бази. Основними законодавчими актами, 

що регулюють системні економічні трансформації є: «Концепція 

роздержавлення і приватизації підприємств, землі і житлового фонду»; Закон 

України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Закон України 

«Про приватизаційні папери» та ін.; 

2) Роздержавлення економіки, а саме подолання соціально-економічної 

монополії держави на засоби виробництва, форми господарювання та 

результати виробництва; 
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3) Наявність та співіснування різних форм власності (приватна, 

колективна, державна); 

4) Інтеграція в європейський та світовий економічний простір (членство 

в СОТ, асоціація з ЄС тощо); 

5) Відсутність ефективного конкурентного середовища (монополізація 

ринків, бюрократія, тінізація економіки); 

6) Повільний розвиток малого та середнього бізнесу, що пов’язано з 

надмірним оподаткуванням, нестабільною фіскальною політикою, 

неефективністю державних програм підтримки підприємництва. 

Якісні трансформаційні зміни в економіці повинні бути комплексними, 

системними та науково обґрунтованими, при їх здійсненні необхідним є 

врахування специфіки сучасних умов та особливостей розвитку. Економічне 

зростання та швидка інтеграція України в європейську та світову економічну 

спільноту у значній мірі залежать від ефективних системних перетворень, 

визначальну роль в яких відіграє держава, формуючи інституціональне 

середовище, впроваджуючи реформи та регулюючи трансформаційні процеси. 
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Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, а також Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» розпочали процес активного формування у 

2015-2017 роках об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ). Станом на 

18.12.2017 р. створено 665 ОТГ, крім цього 27 ОТГ очікують рішення 

Центральної виборчої комісії України щодо призначення перших виборів в 

нових об’єднаних територіальних громад. Станом на 18.12.2017 р. в Івано-

Франківській області створено 20 об’єднаних територіальних громад, крім 

цього на 24 грудня 2017 р. призначені перші вибори ще в 3 ОТГ Прикарпаття. 

Необхідно відзначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

13.10.2015 року № 1077–р «Про затвердження перспективного плану 

формування територій громад Івано-Франківської області» зі змінами 

затверджено перспективний план формування в області з розподілом на 57 

об’єднаних територіальних громад. 

Перед новоутвореними ОТГ з моменту їх створення стоять різноманітні 

виклики щодо підтвердження їх спроможності, як перед державою, так і перед 

жителями громад. ОТГ будуть спроможними громадами, якщо будуть здатні 

самостійно забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового 

забезпечення та розвитку інфраструктури відповідних територій. Ефективне та 

ощадливе використання енергетичних ресурсів, а також надання якісних 

енергетичних послуг є пріоритетним завданням та найбільшим викликом для 

новоутворених об’єднаних територіальних громад. Старий житловий фонд, 

немодернізовані об’єкти соціальної, медичної, освітньої сфери у поєднанні з 

постійним зростанням цін на енергоносії – проблеми, які поглинають левову 

частку бюджету громад, стримуючи розвиток та економічне зростання. [1, c.46]. 

З метою вивчення практик управління енергією, які використовують в 

громадах, виявити головні проблеми в сфері енергоменеджменту та 

ефективного використання енергії в ОТГ, були проведені дослідження щодо 

стану та потреб у підвищенні ефективності управління енергією. Головні 

результати дослідження наступні: 

• Більшість громад мають досвід розробки стратегічних та операційних 

планів соціально-економічного розвитку, що є доброю основою для створення 

планів дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Розроблені плани дій 

сталого енергетичного розвитку є в декількох громадах, які є підписантами 

європейської ініціативи «Угода мерів».  

mailto:reg@nung.edu.ua
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В інших громадах енергетична політика не визначена окремим 

документом, проте окремі завдання стратегій розвитку громад стосуються 

енергозбереження та енергоефективності.  

• Запровадження системи енергоменеджменту в новоутворених ОТГ 

перебуває на початковій стадії. В більшості громад (66%) посада 

енергоменеджера відсутня, або існує лише номінально та не підтверджена 

документами, що регламентують обов`язки та повноваження такого фахівця.  

• В більшості ОТГ проводять щомісячний енергомоніторинг, під час якого 

аналізують як фінансові так і натуральні показники, що є можливим завдяки 

високому рівню забезпечення лічильниками обліку енергоносіїв в бюджетних 

установах. Більшість громад вже обладнали лічильниками обліку енергії від 75 

до 100 відсотків бюджетних установ. Близько третини опитаних ОТГ 

відстежують ліміти споживання енергії і у випадку їх перевищення, 

застосовують відповідні обмеження. 

• Аналіз споживання енергоресурсів у бюджетних будівлях проводять, 

зазвичай, за допомогою таблиць Excel, лише в декількох громадах 

використовують спеціалізоване програмне забезпечення. Всі 100% опитаних не 

використовують жодного програмного забезпечення, тобто не мають 

можливості здійснити ретельний аналіз отриманих даних. Звітність керівництву 

громади за результатами енергомоніторингу у більшості громад відбувається 

здебільшого на вимогу керівництва, в багатьох громадах це робиться 

епізодично. 

• Представники громад недостатньо ознайомлені з ініціативою «Угода 

Мерів». Для досягнення успіху у підготовці та впроваджені планів дій сталого 

енергетичного розвитку (ПДСЕР) громадам необхідний консультаційний 

супровід фахівців, проведення спеціалізованого навчання та стажування в 

громадах з успішним досвідом.[2, c.66]. 

• Більше половини опитаних громад повідомили про досвід участі у 

національних та міжнародних програмах з підвищення енергоефективності. 

Внаслідок реалізації програм з енергозбереження у більшості громад 

зменшилося енергоспоживання та відповідні бюджетні витрати на оплату 

енергоносіїв, поліпшилися умови (санітарні норми) перебування в закладах 

освітньої та медичної сфери. 

• Для впровадження системи енергоменеджменту у територіальних 

громадах необхідно додаткові фінансові ресурси, консультаційний супровід 

фахівців, спеціалізовані тренінги. За проведення спеціалізованих тренінгів та 

забезпечення посібниками та інструкціями висловились близько 40% опитаних. 

• Для посилення системи енергомоніторингу, та для її вдосконалення ОТГ 

потребують спеціалізованого програмного забезпечення та навчання з його 

застосування. Окрім цього ОТГ потребують стажування в інших громадах та 

консультаційний супровід фахівців. 

• Для впровадження енергоефективних проектів в ОТГ необхідно 

залучення додаткових фінансових ресурсів. Одним із способів залучення 

додаткових ресурсів громади вважають участь у тематичних міжнародних та 
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національних проектах. Однією з проблем респонденти бачать відсутність 

підготованого персоналу та необхідність супроводу проектів зовнішніми 

консультантами, зокрема для виконання технічних робіт - енергоаудитів, 

розробки проектно-кошторисної документації. 

• Представники громад відзначили першочергову потребу у проведенні 

навчання для заступників голови громади та керівників структурних 

підрозділів. Наступна хвиля навчання, на думку респондентів, повинна 

охоплювати представників комунальних підприємств та енергоменеджерів. 

• Для навчання голів громад пріоритетними напрямками вважають 

фінансування проектів та залучення ресурсів. Серед першочергових тем 

відзначені: розробка ПДСЕР, цільових програм з енергоефективності, 

організація системи енергетичного менеджменту. 

• Для енергоменеджерів найбільш актуальними темами є організація 

систем енергетичного менеджменту, енергомоніторингу та бенчмаркінгу та 

розробка цільових програм з енергоефективності. Найменш актуальними є теми 

енергосервісу, управління житловим фондом, та залучення громадськості. 

Спільними темами для енергоменеджерів та керівництва громад є розробка 

ПДСЕР та фінансування проектів з енергозбереження. 

• Представники громад першочергово відзначили потребу в 

консультаційному супроводі фахівців для розробки ПДСЕР, а також у 

підготовці цільових програм з енергоефективності також необхідний супровід 

технічних фахівців для розробки схем оптимізованого водопостачання та 

водовідведення.  

Дослідження не виявило значних розбіжностей у потребах селищних та 

сільських громад, окрім різного рівня зацікавленості до посилення роботи 

ОСББ. Результати дослідження засвідчили, що проблеми та потреби ОТГ в 

сфері енергозбереження та енергоменеджменту є універсальними, незалежно 

від географічного розташування громад. 
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Головною  проблемою  деревообробної  галузі  є висока конкуренція 

іноземних виробників, відсутність  високотехнологічного  обладнання 

(устаткування) та випуск продукції низької якості порівняно з імпортними 

товарами.  Основним  завданням  при  проведені  даного дослідження є 

розробка шляхів підвищення  конкурентоспроможності  деревообробної  галузі  

в  умовах  фінансово-економічної кризи, а також зміцнення авторитету 

виробника та якості його продукції, яка б відповідала рівню кращих 

європейських зразків відповідно до вимог сучасного ринку,  з  тим, щоб  

скласти  достойну  конкуренцію  імпорту  на  вітчизняному  ринку  та значно 

розширити ринки збуту закордоном.   

Світова  економічна  криза  не  оминула українського  ринку,  вплинула  

вона  й  на  деревообробну  та  меблеву  галузі,  проте наслідки  її  не  є  

настільки  руйнівними,  як  в  інших  галузях  промисловості.  Лідером  у  

світовому  виробництві  меблів  є  США,  які  щорічно  виготовляють меблів на  

суму 45,4 млрд. євро, що становить 20,5% від  загальносвітового випуску 

меблевої  продукції.   

Лідерами  європейського  меблевого  виробництва  є  Італія (20,4 млрд. 

євро, або 9,2% від загальносвітового випуску) та Німеччина (20,1 млрд. євро, 

або 9,1%).  Четверту  і  п’яту  сходинки  посідають  Китай (19,4  млрд.  євро)  та  

Японія (16,2 млрд. євро). Чільні  місця  у  другій  п’ятірці  рейтингу  посідають  

європейські  країни: Великобританія (11,7 млрд. євро), Франція (9,1 млрд. 

євро), Іспанія (8,6 млрд. євро), Польща (4,5 млрд. євро). Показники експорту та  

імпорту доповнюють загальну картину, що характеризує світове  виробництво  

меблів.  

Дуже  цікавою  характеристикою  виробництва  меблів  є  питомий  

показник виробництва меблевої продукції  із розрахунку на одну особу. В 

Україні виробництво меблів із розрахунку на особу становить близько 7 євро, в 

Росії — 11 євро, Італії 356 євро.  

Проаналізувавши наведені дані можна зробити наступні висновок: Україну 

не можна  вважати серйозним  гравцем  на світовому ринку виробництва 

меблів.  

 
 

 

Таблиця 1 

Матриця первинного SWOT-аналізу деревообробної галузі України 

Сильні сторони деревообробної 

галузі 

Можливості деревообробної галузі у зовнішньому 

середовищі 
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- наявність внутрішніх та зовнішніх 

ринків збуту; 

- зростаючий попит на продукцію; 

- наявність природних ресурсів; 

- наявність кваліфікованої робочої 

сили; 

- нерозкритий потенціал розміру 

ринку; 

- наявність добровільних об’єднань 

підприємств деревообробної 

промисловості, діяльність яких 

спрямована на створення більш 

сприятливих умов їх розвитку. 

- розвиток процесів інтеграції для посилення зв’язку 

між торговельним та виробничим капіталами шляхом 

об’єднання підприємств та досягнення на цій основі 

конкурентних переваг; 

- розвиток процесів спеціалізації шляхом переходу на 

повний цикл обробки деревини, починаючи від 

виробництва лісоматеріалів і завершуючи 

виробництвом меблів та іншої готової продукції. 

- відновлення міжгалузевих зв’язків технологічно 

пов’язаних галузей: деревообробної з лісовим 

господарством, машинобудівною, хімічною та легкою 

промисловістю завдяки формуванню нових 

територіальних структур; 

- одержання позитивних ефектів від вступу до СОТ 

(зростання  конкуренції, вихід на нові ринки збуту); 

- технологічне оновлення виробництва, зокрема, за 

рахунок допомоги підприємств - членів УАДО 

деревообробникам та меблярам у зменшенні 

собівартості продукції завдяки впровадженню сучасних 

технологій; 

- проведення на державному рівні заходів по захисту 

внутрішнього ринку, оптимізації ставок ввізного мита 

на меблі та продукцію деревообробки, скасуванню 

антидемпінгових квот на імпорт плит ДСП, 

покращанню забезпечення підприємств галузі лісома-

теріалами, залученню інвестицій тощо. 

Слабкі сторони деревообробної 

галузі 

Загрози зовнішнього середовища для деревообробної 

галузі 

- відсутність належного 

технологічного рівня; 

- досить значний поріг входження в 

деревообробний бізнес (складає 300-

500 тис. дол.); 

- підвищення цін на енергоносії та 

матеріали, що створює 

неконкурентне середовище на 

вітчизняному ринку; 

- проблеми сировинного характеру: 

вже зараз в Україні 

деревообробникам не вистачає 200-

300 тис. куб. м лісу; 

- значний тиск на внутрішній ринок 

з боку імпортерів; 

- низька частка промисловості в 

загальному обсязі ВВП; 

- посилення імпорту; 

- загострення конкуренції; 

- повне або часткове поглинання вітчизняних 

виробників західними компаніями; 

- негативні ефекти від вступу до СОТ (зростання вимог 

міжнародних стандартів та екологічної безпеки, вимог 

споживачів до якості, сервісного супроводу, 

технологічного рівня продукції, застосування 

високорозвиненими країнами сучасних енерго - та 

ресурсозберігаючих технологій, послаблення обмежень 

для них з боку розвинених країн); 

- процеси стагнації в економіці України, що 

загрожують довготривалими процесами виходу із кризи 

банківської системи та тривалим падінням купівельної 

спроможності населення; 

 

Першочергові заходи для стабілізації роботи меблевих та деревообробних 

підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи можна  визначити 

такі:  
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1. Звільнити від оподаткування ПДВ на природний  газ  та електроенергію, 

що постачаються  для  виробничих  потреб,  основні  підприємства-виробники  

ДСП,  ДВП, фанери.  

2. Відносити витрати на природний газ та електроенергію до валових 

витрат   виробничої  собівартості,  виключивши  їх  з  бази  оподаткування  

ПДВ  при  реалізації продукції (критичний імпорт).  

3. Відновити вексельну форму розрахунків зі сплати ПДВ при імпорті 

продукції виробничого призначення.  

4.  Запровадити  сплату  ПДВ  за  касовим  методом,  тобто  при  отриманні 

покупцем грошових коштів за придбаний товар.  

5.  Забезпечити  своєчасне  повернення  ПДВ  експортерам -  виробникам 

продукції або зовсім його скасувати як податок.  

6.  Пришвидшити  реформування  системи  технічного  регулювання  через 

впровадження технічних регламентів з меблів.  

7. Відновити фінансування науково-технічних програм з галузевої науки.  

8. Встановити мораторій на: нарахування пені та штрафів на поточні 

податкові зобов’язання,  коли  заборгованість  за  зобов’язаннями  держави  

перевищує заборгованість суб’єкта господарювання перед державою; 

проведення позапланових перевірок підприємств державними органами влади.  

9.  Скасувати  норму  Закону  України «Про  розмір  внесків  на  деякі  

види загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування»  щодо  

сплати роботодавцями перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.  

10.  Привести  у  відповідність  тарифи  залізничного  транспорту  на  

внутрішні перевезення у відповідність з транзитними та ввести мораторій на їх 

підвищення.  

11. Прискорити прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 

кошти» з метою надання  реальних  пріоритетів  вітчизняним  виробникам  

продукції  для  державних потреб,  а  також  визначення  відповідальності  

державного  замовника  за  цільове використання державних коштів.  

12.  Гарантувати  захист  внутрішнього  ринку  в  процесі  створення  зони  

вільної торгівлі  з  країнами  ЄС  з  метою  забезпечення  рівних  умов  доступу  

на  ринки  ЄС української продукції та продукції країн ЄС на ринок України.  
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Діюча до цього часу структурно-функціональна модель організації влади в 

Україні обумовила ситуацію, за якої владу на місцях, яка не мала достатніх 

повноважень з управління використанням навіть наявних на тій чи іншій 

території ресурсів, поступово привчили до залежності від рішень центру, до 

патерналістської поведінки, хибного усвідомлення власної недієздатності і 

неспроможності.   

Причиною цього був факт того, що практично до 2014 році міжієрархічні 

відносини центру і регіонів, регіонів і районів, а також районів і територіальних 

громад формувались на традиційних засадах відносин «суб’єкт-об’єкт» [1], 

недосконалість яких уже давно доведена і піддана критичному аналізу світовим 

досвідом публічного управління і адміністрування [2, 3, 4]. Проте, 

започатковані у 2014 році процеси структурних та інституційних реформ на 

місцевому рівні гальмувались обмеженістю повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо використання наявного на їх територіях природно-

ресурсного забезпечення, відсутністю дієвих важелів впливу органів місцевого 

самоврядування на їх використання і розвиток власних територій, що фактично 

консервувало підпорядкованість місцевого самоврядування виконавчій владі.  

Сьогодні проблема формування рівноправних партнерських відносин між 

центром, регіонами і новими адміністративно-територіальними утвореннями – 

об’єднаними територіальними громадами (ОТГ) – постала з необхідності 

радикального реінжинірингу системи взаємовідносин на інноваційних для 

українського суспільства засадах «суб’єкт-суб’єкт» з метою ліквідувати цю 

залежність, посилити фінансову базу місцевого самоврядування, сформувати 

ресурсний фундамент для самостійного вирішення питань місцевого значення, 

стимулювати і мотивувати соціально-економічний розвиток в першу чергу на 

місцевому і, як наслідок, на регіональному та загальнодержавному рівні. 

Однак, процеси децентралізації диктують доцільність і необхідність 

переходу до нових технологій управління, які ґрунтуються на засадах 

партнерства, партиципації, синархії і синергії, не можуть привести до успіху 

без одночасного реінжинірингу менталітету, зміни життєвих цінностей, 

прагнень, інтересів і цілей діяльності керівників, посадових осіб і всього 

населення новостворених ОТГ, в зв’язку з чим стає необхідною підготовка і 

mailto:pr77if@ukr.net
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перепідготовка професійних кадрів до нових умов функціонування з 

використанням сучасних управлінських технологій гармонізованого 

менеджменту [5] і лідерства [6]. 

Виконанню цих важливих завдань в Івано-Франківській області покликана 

сприяти діяльність Центру Розвитку Місцевого Самоврядування (ЦРМС), 

персонал яких разом із залученими іноземними і вітчизняними експертами-

практиками, викладачами університетів і науковцями забезпечує такі основні 

напрямки підтримки процесів децентралізації в Україні, як розробка і реалізація 

освітніх програм для лідерів місцевої влади, розвиток професійної освіти 

працівників органів місцевого самоврядування, організація тренінгів з навчання 

стратегічному плануванню, проектному менеджменту, створення і навчання 

персоналу ЦНАП на територіях ОТГ, об’єднання населення навколо ідеї 

децентралізації шляхом налагодження в ОТГ соціальних комунікацій, 

виявлення активних громадян і формування нових лідерів процесів змін. 

Позитивні результати цієї роботи ЦРМС підтверджуються анкетуванням 

слухачів, моніторингом змін з допомогою регулярних соціологічних опитувань, 

відгуками населення ОТГ в ЗМІ [7]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Нарбут Н. П. Субъект-объектные отношения в социальном управлении: 

вопросы методологи и обучения / Н.П. Нарбут, В.А. Фёдоров // Вестник РУДН, 

серия  Социология, - 2008. – No2. -  С. 5-14.  

2. Ireni-Saban l. Ethics Management in the Public Service / Liza Ireni-Saban, 

Galit Berdugo. – New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. – 145 p. 

3. Catlaw Thomas J. "Man" Still the Subject of Administration? Antihumanism, 

Transhumanism, and the Challenge of Entangled Governance /  

Thomas J. Catlaw & Chase Treisman // Journal Administrative Theory & Praxis. – 

2014. – Volume 36, Issue 4. – pp. 441-465.  

4. Дзвінчук Д. І.  Шодо теоретичного аналізу і уточнення поняття 

«управлінська пара» як основи розвитку та удосконалення публічного 

управління / Д. І. Дзвінчук, О. В. Лютий, В. П. Петренко // Зб. наук. праць 

«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». – 2016. – 

Вип. 67. – С. 191-202. 

5. Варцаба В. І. Гармонізоване управління і менеджмент – актуальний 

напрям розвитку теорії та практики управління / В. І. Варцаба, В. П. Петренко // 

«Стратегія економічного розвитку України». Зб. наук. праць КНЕУ ім. В. 

Гетьмана. – 2014. - №34. – С. 3 – 8. 

6. Дзвінчук Д. І. Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства / Д. 

І. Дзвінчук, М. О. Лютий, В. П. Петренко // Зб. наук. праць «Гуманітарний 

вісник Запорізької державної інженерної академії». – 2016. – Вип. 64. – С. 44-

60. 

7. Стан та розвиток місцевого самоврядування на Прикарпатті: аспекти 

децентралізації й проблематика місцевих громад / [Електронний ресурс]. – 

https://www.tandfonline.com/author/Catlaw%2C+Thomas+J
https://www.tandfonline.com/author/Catlaw%2C+Thomas+J
https://www.tandfonline.com/author/Treisman%2C+Chase
https://www.tandfonline.com/toc/madt20/current
https://www.tandfonline.com/toc/madt20/36/4


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 171 

Режим доступу :  http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rizne/analitychnyy-

zvit-doslidzhennya.pdf  

 

 

УДК 332.13:658.5 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В 
СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

Н. Ю. Потьомкіна 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

e-mail: n.potiomkina@gmail.com 

 

З метою врахування підприємницької активності в регіоні як чинника 

виробничої безпеки до системи індикаторів доцільно включити показники 

діяльності малих і середніх підприємств (МСП) [1, с. 190]: 

1) частка збиткових підприємств у загальній кількості промислових МСП 

(%); 

2) темпи зміни кількості МСП на 10 тис. осіб населення, % до 

попереднього року; 

3) частка МСП у загальних обсягах реалізованої продукції в регіоні (%). 

При цьому перший  індикатор виступає показником-дестимулятором, 

оскільки його зростання негативно впливає на рівень виробничої безпеки, а 

другий та третій – як показники-стимулятори, зростання яких чинить 

позитивний вплив на стан виробничої безпеки. Для нормування статистичних 

значень індикаторів використовується методичний підхід, за якого 

нормалізовані значення показників-стимуляторів розраховуються як 

відношення статистичного значення показника певної області до 

максимального значення, вибраного серед усіх регіонів України за 

досліджуваний період. При нормуванні показника-дестимулятора 

використовується відношення мінімального значення показника серед регіонів 

України до статистичного значення цього показника в досліджуваному регіоні 

[1, с. 190]. Інтегральний показник виробничої безпеки у конкретний момент 

часу (здебільшого рік) розраховується як сума добутків нормалізованих значень 

індикаторів на відповідні вагові коефіцієнти, визначені за методом головних 

компонент з використанням модуля «Factor Analysis» комп’ютерної програми 

«Statistica» [2]. 

Зміна кожного з індикаторів показує ступінь реалізації відповідної загрози 

виробничій безпеці, при цьому кожна із загроз має різний вплив на 

інтегральний індекс у досліджуваному періоді. Визначення ступеня впливу 

окремої загрози на інтегральний індекс виробничої безпеки дозволить виділити 

найбільш небезпечні з них та розробити заходи щодо їх зниження. Серед 

системних загроз економічній безпеці регіону варто зазначити виробничо-

технологічні, до яких відносяться [1, с. 192]: 

 зниження обсягів промислового виробництва; 

http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rizne/analitychnyy-zvit-doslidzhennya.pdf
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 зниження темпів росту валового регіонального продукту (ВРП) на душу 

населення; 

 зниження індексу реального промислового виробництва відносно 

попереднього року; 

 зниження частки переробної промисловості у промисловому 

виробництві; 

 переважання низькотехнологічної продукції в загальних обсягах 

промислового виробництва; 

 зношеність основних виробничих засобів; 

 застарілість технології виробництва; 

 низький рівень конкурентоспроможності продукції внаслідок 

невідповідності європейським стандартам. 

Отже, вплив зазначених чинників стає ще більш небезпечним у випадку 

загострення загроз, зумовлених проблемами у підприємницькій діяльності: 

 збитковість малих і середніх підприємств та припинення їх 

господарської діяльності; 

 низька фінансово-господарська ефективність; 

 зниження інноваційної активності. 
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Від ступеня розвиненості та ефективності економічної структури залежить 

стабільність розвитку економіки. Зміни структурних пропорцій економіки 

здатні вплинути на економічне зростання країни та рівень життя населення [1, 

с. 21]. Проте структура економіки регіонів України і надалі залишається 

неефективною. Основу її складають ресурсо-, енерго- та матеріаломісткі 

виробництва або галузі, що випускають продукцію з низьким ступенем обробки 

для експорту, завантаження потужностей яких залежить від попиту на 

зовнішньому ринку, а це призводить до перевитрачання природних та 
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людських ресурсів. Така структура не задовольняє потреб регіонів в 

інвестиційних ресурсах, споживчих товарах і послугах і, що особливо важливо 

у створенні нових робочих місць та знижує потенційні можливості подальшого 

економічного зростання регіонів збільшує загрозу виникнення кризових явищ 

та унеможливлює ефективну взаємодію за вертикаллю влади.  

Повільні структурні зрушення в економіці країни доповнюється 

комплексом невирішених питань в сфері регіонального розвитку. Проблеми 

регіонального розвитку, такі як: втрата виробничого потенціалу, низька 

інтенсивність структурних змін, недостатній рівень підприємницької 

активності, надмірна диспропорційність та структурна розбалансованість, 

перерозподіл ресурсів та капіталу на користь одних і тих самих територій 

посилюють дисбаланс просторово-економічних процесів і надалі залишаються 

неврегульованими.  

Нерівномірність темпів зростання структурних складових регіональної 

економічної системи призводить до зміни галузевих, територіальних і 

мікроекономічних пропорцій і тоді структурні зміни виступають результатом 

економічного зростання. Необхідність дослідження структурних проблем 

регіональної економіки полягає у визначенні можливостей цілеспрямованої 

перебудови її структури з метою підвищення ефективності реалізації 

стратегічних і поточних завдань соціально-економічного розвитку території. 

Взаємодіючи один з одним, структурні зрушення в економіці можуть як 

посилюватися, так і слабшати. За інших рівних умов, накладання 

односпрямованих структурних зрушень посилює результуюче зрушення у 

структурі, а різноспрямованих (протилежних) послаблює. При цьому 

синергетичний ефект взаємодії структурних зрушень полягає також у тому, що 

змінюються не тільки їхні кількісні, але й якісні характеристики, а результуюче 

зрушення отримує нову системну якість, що не зводиться до простої 

арифметичної суми його складових [3, с. 17]. 

Як показує досвід розвинених країн, динамічне економічне зростання 

повинно супроводжуватись нагромадженням капіталу і такими структурними 

змінами в економіці, які б відповідали світовим трендам. Відсутність значних 

інноваційних і технологічних перетворень в Україні призводить до того, що в 

економічній системі спостерігається лише збільшення кількісних показників 

економічної динаміки, яке пояснюється залученням додаткових ресурсів або 

змінами у зовнішньому середовищі. При цьому зауважимо, що про формування 

якісного підґрунтя реформ мова не йде взагалі. Тенденції зростання, як 

правило, є нестійкими й істотно не впливають на підвищення ефективності 

функціонування економіки і, відповідно, підвищення рівня та якості життя 

населення.  

Економічне зростання, що підтверджувалось до 2014 року зростанням 

ВВП України не є свідченням реальних позитивних зрушень в економіці країни 

та нарощення якості її економічного потенціалу. Закономірним є зменшення 

даного показника в період світової фінансово-економічної кризи 2008 р. За 

умов зростання темпів економічного росту його якість, що вимірюється 
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індексом якості економічного зростання економіки України (розрахований як 

співвідношення різниці індексу росту ВВП та індексу дефлятора ВВП до темпів 

росту ВВП), не дозволяє говорити про висхідний поступ української економіки. 

Починаючи з 2000 року тенденція динаміки показника якості економічного 

зростання при зростанні темпів росту ВВП є низхідною. Про зменшення 

потенціалу зростання економіки свідчать від’ємні значення індексу якості 

економічного зростання, що спостерігались впродовж 2005-2013 рр.  

Ситуація ще більш ускладнилась в 2014-2016 рр., коли обидва показники 

характеризуються від’ємними значеннями, що є наслідком політичної 

нестабільності, анексії Криму та військового конфлікту на сході України 

(рис.1).  
 

 
Рис. 1 Динаміка індексу якості економічного зростання економіки України* 

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини 

зони проведення антитерористичної операції) 

Розраховано авторами за: [3] 

 

Так, протягом двох років, в умовах значних зовнішніх і внутрішніх 

суспільно-політичних викликів, кумулятивне зменшення ВВП України склало –

16,4% (2014 р. – 6,6%, 2015 р. – 9,8%). Динаміка індексу якості економічного 

зростання наглядно демонструє стрімке падіння економіки, негативні тенденції 

економічних процесів як в регіонах, так і державі загалом та нестабільність 

економічної системи. І навіть зростання реального ВВП у 2016 році на 1,5 % не 

можна розцінювати як позитивну зміну після падіння рівня ВВП з кінця 2013 

року.  

Вважаємо, що така динаміка індексу якості економічного зростання 

пояснюється насамперед відсутністю масштабних економічних реформ, які 

сприяли б залученню інвестиційних ресурсів та нарощенню виробничого 

потенціалу. Втрачені позиції виробничої сфери не можуть швидко 
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компенсуватись за рахунок наявного потенціалу у інших сферах економічної 

діяльності. Крім того, модернізація наявної виробничої бази за тих темпів, 

якими вона сьогодні відбувається не може забезпечити підґрунтя для якісного 

економічного зростання. 

Беззаперечною є думка, що якість економічного зростання залежить від 

інтенсивності та спрямованості структурних зрушень. Структурні процеси в 

економіці українських регіонів пов’язують з процесами модернізації і 

диверсифікації вітчизняної економіки, із формуванням такої структури 

економіки, яка сприятиме зниженню її сировинної залежності, розвитку галузей 

з високою доданою вартістю і розвитком високотехнологічного виробництва. 

Структурні зрушення в регіональних системах доцільно розглядати як процеси 

зміни пропорцій між порівняльними елементами цих систем, обумовлені 

нерівномірною динамікою їх кількісних характеристик. Нерівномірність темпів 

зростання структурних складових регіональних систем призводить до зміни 

галузевих та територіальних пропорцій, і в цьому сенсі структурні зрушення 

виступають результатом економічного зростання. 
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Можливості регіонів та країни загалом визначаються наявними ресурсами, 

зокрема трудовими. Тому дослідимо сучасний стан регіонів України за 

динамікою  чисельної населення (рис. 1). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 1 Динаміка чисельності населення за регіонами України за 2007-2017 рр. 

Джерело: 1) за 2007-2017 рр. - сформовано автором за даними [5]; 2) за 2017 р. – 

спрогнозовано автором за допомогою MS Excel; 3) вихідні дані для побудови рисунків 

наведено у додатках 

 

Практично по всіх регіонах України спостерігається зменшення 

чисельності населення. Це спричинено як міграціями, так і перевищенням 

смертності над народжуваністю. Винятками є виключно регіон м. Київ, 

Волинська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області, тобто Західна 

Україна та столиця, що зумовлено, в першу чергу, військовими діями та 

нестабільністю геополітичної ситуації на Східній Україні.  

У структурі населення України (рис. 2) немає чіткого домінування окремих 

регіонів – вони є достатньо зрівноваженими за цим показником, проте 

спостерігається більша кількість населення у промислових регіонах України 

(Дніпропетровська, Харківська та Донецька області) та у столиці (м. Київ). 

Зменшення кількості населення у регіонах України та в країні загалом є 

негативним явищем, що зумовлено багатьма чинниками, насамперед, рівнем та 

якістю життя населення. 

Важливою характеристикою населення є його зайнятість у працездатному 

віці (рис. 3), що безпосередньо впливає на виробництво ВВП. 

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років на 10000 жителів 

знизилася по всіх регіонах України. Тобто мало місце не лише зменшення 

кількості населення, але й зменшення частки працівників у його структурі, що є 

негативним явищем, адже, в першу чергу, свідчить про зниження кількості 

офіційно працевлаштованого населення в регіонах, зростання частки «тіньової» 

зайнятості. Найбільша кількість зайнятого населення на 10000 жителів 

припадає на м. Київ, а найменша – на Івано-Франківську та Тернопільську 

області.  

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 2  Структура населення за регіонами України за 2007-2017 рр. 

Джерело: 1) за 2007-2017 рр. - сформовано автором за даними [5]; 2) за 2017 р. – 

спрогнозовано автором за допомогою MS Excel; 3) вихідні дані для побудови рисунків 

наведено у додатках 

 

Дані по Донецькій та Луганській областях є наслідком різкого скорочення 

кількості робочих місць у цих регіонах, розграбуванням економічних об’єктів. 
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Рис. 3 Зайняте населення у віці 15-70 років на 10000 жителів за регіонами України за 

2007-2017 рр. 

Джерело: 1) за 2007-2017 рр. - сформовано автором за даними [5]; 2) за 2017 р. – 

спрогнозовано автором за допомогою MS Excel; 3) вихідні дані для побудови рисунків 

наведено у додатках 

 

Наявність фахівців необхідної кваліфікації визначається кількістю 

студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що здійснюють 

їхнє навчання та практичну підготовку (рис. 4). 

Зменшення кількості студентів на 10000 населення спостерігалося у всіх 

регіонах України без винятку. Найбільш відчутним було це зменшення у            

м. Києві та у Харківській області. Причинами цих явищ є: 1) загальне 

скорочення чисельності населення України та її регіонів, 2) вищий рівень 

витрат на проживання та навчання в м. Київ порівняно з іншими регіонами 

України, 3) географічне сусідство Харківської області з тимчасово 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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окупованими територіями. Відсутність інформації про кількість студентів у 

Луганській та Донецькій областях зумовлена «переїздом» місцевих вищих 

навчальних закладів до інших регіонів України зі стабільною політичною та 

військовою ситуацією. 
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Рис. 4  Кількість студентів на 10000 населення за регіонами України за 2007-2017 рр. 

Джерело: 1) за 2007-2017 рр. - сформовано автором за даними [5]; 2) за 2017 р. – 

спрогнозовано автором за допомогою MS Excel; 3) вихідні дані для побудови рисунків 

наведено у додатках 

 

Як результуючий показник економічного розвитку регіонів України 

проаналізуємо обсяги та динаміку ВРП на 1 особу (рис. 5). 
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Рис. 5  Обсяг валового регіонального продукту на 1 особу за регіонами України за 2007-

2017 рр. 

Джерело: 1) за 2007-2017 рр. - сформовано автором за даними [5]; 2) за 20176 р. – 

спрогнозовано автором за допомогою MS Excel; 3) вихідні дані для побудови рисунків 

наведено у додатках 

 

За аналізований період спостерігалося зростання ВРП на 1 особу по всіх 

регіонах України, крім Донецької та Луганської областей, що зумовлене 

військовими діями на їхній території, занепадом економіки, спричинене 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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розграбуванням економічних об’єктів та неможливістю забезпечити їхню 

безперебійну діяльність.  

Зважаючи на отримані результати дослідження чисельності, структури та 

зайнятості населення в економічному розвитку регіонів України, а також 

можливість оцінювання їхнього розвитку на основі розрахованих показників, 

існує можливість застосування отриманих результатів для  оцінювання та 

аналізування економічного розвитку регіонів за даними регіонів України. 

 

Список використаних джерел: 

1. Савчин І. З. Роль чинників розвитку у стимулюванні економічних 

процесів  регіонів. Моделювання регіональної економіки. 2016. №2(28). С.154-

164 

2. Савчин І. З. Сутнісна характеристика різних типів регіонів. Наукові 

підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу регіону: зб. Матеріалів 

доп. учасн. міжнар. наук.-практ.конф. Одеса,2016. С. 68-71 

3. Савчин І. З. Дослідження ефективності регіональної політики в Україні. 

Науковий диспут: питання економіки та фінансів: зб. матеріалів доп. учасн. VIII 

Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2016. С. 67-71 

4. Савчин І. З. Методика оцінювання економічного розвитку регіонів. 

Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: 

сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. 

конф. Одеса, 2017. С. 153-154 

5. http://www.ukrstat.gov.ua 

 

 

УДК 338.45 

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОСНОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ 

Л. Й. Созанський 

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього 

НАН України» 

 

Незважаючи на уповільнення промислового розвитку в Україні унаслідок 

впливу багатьох чинників промисловість залишається провідним видом 

економічної діяльності.  

Ключовими проблемами конкурентності промислового сектора України є 

низька інноваційна активність, неефективне використання капіталовкладень і 

висока витратність господарської діяльності. 

Так, у 2016 році фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування промисловості України був від’ємним (-7569,6 млн. грн.). 

Натомість фінансовий результат (прибуток) від операційної, тобто основної 

(або виробничої) діяльності склав 96 856,9 млн. грн.  Така ж ситуація 

(збитковість промисловості)  спостерігалась у 12-ох областях проти 20-ти у 
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2015 році[1]. Отже, причиною збитковості промисловості регіонів України є 

надмірний обсяг інших (не пов’язаних із основною діяльністю) витрат.   

З огляду на непрозорий зміст переважної більшості статей цих витрат 

(а  надто “інших”), є необхідність їх деталізації у фінансових звітах 

підприємств із метою посиленого контролю з боку Державної фіскальної 

служби України за ними. 

З 2015 року в Україні відбувається нарощення інноваційної активності, 

зокрема за такими показниками, як частка підприємств, що впроваджували 

інновації, у загальній кількості промислових підприємств (у 2016 році 13 

областей досягли збільшення значень цього показника відносно 2015-го) і 

частка витрат на інновації у загальному обсязі капітальних інвестицій (17 

областей відповідно). Водночас за рівнем інноваційної активності у 2016 році 

українська промисловість суттєво поступалась польській. Найбільше (у 8,89 

разу у 2015 році проти 4,65 разу у 2014-му) Україна поступалась Польщі 

за значенням показника частки реалізованої інноваційної продукції 

в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, дані щодо якого 

із  2016 року відсутні в офіційних джерелах ДССУ. Також значне переважання 

промисловості Польщі упродовж аналізованого періоду спостерігалось за 

показником частки підприємств, що впроваджували інновації, у загальній 

кількості промислових підприємств (у понад 2 рази) і показником частки витрат 

на інновації в загальному обсязі капітальних інвестицій (у 2,77 разу у 2014 

році)[1],[2]. Порівняно низька інноваційна активність спостерігалась і на 

регіональному рівні. Так інноваційна активність промисловості у 

Підкарпатському воєводстві (Польща) у понад 3 рази вища, аніж у Львівській 

області. Це зумовлено суттєво вищими значеннями згаданих показників. 

Станом на кінець 2015 року 44,8% кваліфікованих робітників професійно-

технічних спеціальностей становили працівники у віковій категорії 40-59 

років[3], що, є ознакою дефіциту молоді в українській промисловості, а отже і 

загрози перспектив розвитку цього сектора економіки. Відсутність норм, які б 

передбачали обов’язкову практику учнів професійно-технічних училищ та 

технікумів на підприємства або наявність належних, забезпечених необхідним 

матеріально-технічним забезпеченням, навчально-виробничих баз практичної 

підготовки студентів, спричиняє низький рівень кваліфікованості випускників 

таких закладів. Окрім цього, проблемним питанням є і підготовка та 

підвищення кваліфікації викладачів професійно-технічних закладів, здійснення 

якої без належного практичного навчання є слабо результативним. Високий 

ступінь зносу основних засобів (76,9% у 2015 році 56,9% у 2013 році)[4] та 

спадна тенденція індексу капітальних інвестицій (80,1% у 2015 році проти 

100,3% у 2013 році) є ознаками відсутності передумов для підвищення 

конкурентоспроможності промислової продукції за технічно- інноваційною 

ознакою. 

Для підвищення інноваційності промислового сектора регіонів України 

необхідно, з одного боку, покращити макроекономічні умови функціонування 

суб’єктів промислової діяльності в Україні у напрямку сприяння розширенню 
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внутрішнього попиту на вітчизняну промислову продукцію і збільшенню її 

пропозиції, а також удосконалення системи управління якістю промислової 

продукції та прискорення міжнародної сертифікації підприємств, а з іншого – 

підвищити ефективність капіталовкладень та рівень упровадження інновацій у 

виробництво.  

Підвищенню кваліфікованості працівників, а отже потенційному зростанні 

обсягу високотехнологічної продукції сприятиме cтворення і організація 

діяльності навчально-науково-виробничих центрів галузевого і регіонального 

спрямування. Мета функціонування таких центрів – підвищення рівня 

кваліфікації працівників та інноваційної складової технологічного розвитку 

галузей та регіональних економік відповідно до потреб ринку.  

Модернізації виробничих ресурсів, а також реальному зростанні 

промислової продукції сприятиме створення та організація діяльності 

державно-приватних підприємств у секторі переробної промисловості, що 

здійснюватимуть виробництва найбільш повного циклу, з використанням 

вітчизняної сировини і матеріалів. Метою створення таких підприємств є 

відновлення підприємницької і інвестиційної активності у виробництвах, що 

мають високою додану вартість. Започатковувати державно-приватну 

діяльність можна у тих промислових виробництвах, які можуть базуватись на 

вітчизняній сировині або ж є найбільш необхідні умови для їх функціонування. 

Зокрема, мова йде про такі сектори переробної промисловості (за КВЕД) як: 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність; текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 

машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устаткування. Найбільш 

необхідними потребами для функціонування названих виробництв є сучасне 

матеріально-технічне забезпечення, кваліфіковані працівники і фінансові 

ресурси. Для фінансового забезпечення функціонування і стимулювання 

вітчизняного промислового виробництва пропонуємо підвищити ставки 

вивізного (експортного) мита, податку на прибуток на операції з експорту 

сировини. Акумульовані за переліченими інструментами кошти можуть 

скеровуватись на підготовку і перепідготовку працівників зайнятих у 

промисловості, виробництво або придбання матеріально-технічного 

забезпечення, заготівельну діяльність. 

Підвищення кваліфікованості працівників та модернізації виробничих 

ресурсів сприятиме імпортозаміщенню виробничих ресурсів, технологій 

виробництва, готової продукції та реалізації експортного потенціалу 

промисловості.  

Ключовим завдання у промисловій політиці держави повинно стати 

створення умов для задоволення внутрішнього попиту на промислову 

продукцію. Цьому сприятиме створення або удосконалення функціонування 

заготівельної діяльності та державних замовлень і закупівель. Заготівельна 

діяльність, а також система державних замовлень може стати стимулом для 

виробництва сировинних ресурсів для функціонування м'ясо-молочної і 
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текстильної промисловості. Зокрема, відновлення функціонування льонарства і 

вівчарства. 
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Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів України є 

важливою передумовою її економічного зростання, що обумовлює 

необхідність забезпечення умов та визначення пріоритетів стратегічного 

планування розвитку регіонів з урахуванням їх природно-ресурсного, 

економічного, науково-технічного, трудового потенціалу, а також 

особливостей спеціалізації у виробництві товарів та послуг. 

Для подолання розбалансованості та диспропорцій у розвитку регіонам 

потрібні чітко означені, науково обґрунтовані соціально-економічні пріоритети 

з урахуванням довгострокових тенденцій. 

Одним з напрямів подальшого регіонального розвитку є адміністративно-

територіальне реформування. He зважаючи на невирішеність багатьох питань, 

на державному рівні визначені основні пріоритети стратегічного планування 

розвитку регіонів, серед яких такі як : 

- переорієнтація економіки регіонів на інноваційну модель розвитку; 

розвиток людського потенціалу; підвищення інвестиційної привабливості 

регіонів та активізація інноваційної активність в них; 

- розвиток виробничої та соціальної інфраструктури; розвиток та 

зростання ефективності використання природно-ресурсного, економічного 

потенціалу регіону; 

- підвищення конкурентоспроможності регіону. 

Розвиток регіонів опосередковується тенденціями, пріоритетами та 
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факторами, що спричинюють поступ національної економіки загалом. При 

цьому важливо врахувати дію законів товарного виробництва, а також 

конкретні політичні, економічні та соціальні умови, що впливають на тактику 

та стратегію процесів реформування зокрема: 

- економічне самовизначення особи, оскільки основою ринкової 

організації суспільного виробництва є самостійність та активність людини; 

- права бути власником, оскільки власність вимагає постійного 

відтворення та є основою майнової відповідальності за економічні результати; 

- рівність економічних прав суб'єктів підприємництва та громадян, 

оскільки економічна конкуренція гарантує розвиток ринкової економіки; 

- економічна свобода підприємця щодо обсягів асортименту партнерів та 

цін, а також позаекономічних обмежень бізнесу; 

- наявність прозорих ринків праці, товарів та капіталу; 

- об'єктивність та необхідність державного регулювання, як форми 

реалізації суспільних пріоритетів; 

- cоціальний захист, як механізм перерозподілу доходів та 

цивілізованого економічного зростання. 

 Регулювання збоку регіональної влади та місцевого самоврядування 

економічного та соціального розвитку регіонів має грунтуватись на наступних 

засадах: 

 ринкові методи регулювання підприємництва, визначення ставок 

регіональних податків та зборів, обсягів приватизації та націоналізації 

підвідомчого державного (або муніципального майна), вплив на грошовий обіг 

та кредитну політику; 

 інвестиційна діяльність за рахунок власних або акумульованих чи 

залучений коштів у стратегічні об'єкти виробництва та інфраструктури. 

Тому процес регулювання регіонального розвитку має на меті мінімізацію 

негативного впливу ринкових перетворень, створення ефективних механізмів 

функціонування регіональної економіки, захист найменш захищених 

соціальних верств населення. 

Об'єктами регулювання з боку владних структур мають бути забезпечення 

раціонального використанння виробничо-ресурсного, виробничо-

економічного, трудового та рекреаційного потенціалу регіонів. Досягнення 

збалансованості між виробничою та соціальною функцією на регіональному 

рівні - джерело динамізації розвитку та забезпечення зростання споживання та 

поліпшення життєвих стандартів населення. 

Основні елементи інструментарію регулювання регіонального розвитку: 

- ставки та порядок оподаткування до регіонального та місцевого 

бюджетів; 

- бюджетні асигнування в партнерське створення об'єктів ринкової 

інфраструктури; 

- фінансування капітальних вкладень в інфраструктуру загального 

користування; 

- вплив на майнові відносини в регіоні; 
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- розміщення регіонального та місцевого замовлення за поставками та 

підрядом; 

- гарантійні послуги під реалізацію інновацій (у межах власних коштів); 

- вплив на грошовий обіг через залишення для використання в регіоні 

економії (або її частини) за емісійним результатом; 

- впровадження в практику регіонального менеджменту індикативного 

планування на довгострокову перспективу п'ятирічний період) зі щорічним 

оглядом підсумків; 

- застосування програмно-цільових методів до розв'язання регіональних 

проблем; 

- надання преференцій щодо інвестування в об'єкти експлуатації місцевих 

природних ресурсів; 

- організація та здійснення запозичень для фінансування регіональних 

проектів; 

- надання в оренду належного майна; 

- місцеві концесії на розробку родовищ корисних копалин; 

- організація землекористування для не сільськогосподарських потреб. 

Ефективна регіональна політика сприяє зміцненню унітарних засад 

української державності, формування регіональної політики вимагає чіткого 

визначення концептуальних засад розвитку регіонів, що здійснюється на 

загальнодержавному рівні. 
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СЕКЦІЯ 4  

Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері управління розвитку 

суспільних систем та територій 
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В сучасних умовах господарювання логістична концепція управління стає 

визначальною у зміцненні ринкового потенціалу підприємства та досягненні 

ним конкурентних переваг. Така увага до логістики визначається її здатністю 

вирішувати функціональні завдання з найбільшим результатом за рахунок 

застосування інструментів логістичного управління, які в підсумку формують 

логістичний потенціал підприємства [1-4]. 

В умовах глобалізації і загострення конкуренції не тільки на національних, 

але і міжнародних ринках збуту зростає вагомість питання розподілу товарів. 

Це ще і викликане тим, що місце виробництва і місце споживання товарів у 

більшості випадків не збігається. Для процесів виробництва і споживання є 

характерним значна часова і просторова невідповідність. Досягати чіткого 

двостороннього зв'язку між цими ланками. дозволяє така складова логістичного 

потенціалу підприємства як логістика розподілу. 

Логістика розподілу – це ринкова концепція організації та управління 

збутовою діяльністю підприємств, спрямована на оптимізацію товароруху між 

виробником чи продавцем і покупцем. Вона відповідає за те, щоб продукція 

економічно вигідно постачалась до покупця відповідно до необхідних 

параметрів конкурентоспроможності, які визначають результати маркетингових 

досліджень. Сформована на основі оцінювання логістичного потенціалу 

політика розподілу передбачає організацію оптимальної збутової мережі для 

ефективних продажів товарів, включаючи створення мережі оптових і 

роздрібних магазинів, складів проміжного збереження, пунктів 

техобслуговування і виставкових залів, визначення маршрутів руху товарів, 

організація транспортування, систем навантаження-розвантаження. Дана сфера 

діяльності об'єднує регулювання усіх виробничих заходів, спрямованих на 

переміщення продукту в просторі і часі від місця виробництва до місця 

споживання. 

Питання, якими займається логістика розподілу є надзвичайно 

актуальними, особливо в сучасних умовах, оскільки ефективна збутова 

діяльність забезпечує переміщення товарів від продавця до покупця зі 

mailto:mia@nung.edu.ua
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збереженням властивостей товару та його якості, дозволяє економити  кошти на 

оптимізації перевезень, вибирати найзручніший канал товароруху. 

Зазначені критерії розподілу можна спостерігати у діяльності виробників 

відомих брендів. Зокрема, останнім часом у сфері логістичного управління 

фірми «BOSCH» застосовується система управління та планування розподілу 

продукції DRP (distribution requirement planning – планування потреби в 

розподілі), що дає змогу не тільки враховувати кон'юнктуру ринку, а й активно 

впливати на неї. Ця система забезпечує стійкі зв'язки між постачанням, 

виробництвом та збутом продукції.  

Компанія «BOSCH» здійснює логістичне управління на таких рівнях: 

 на першому рівні здійснюється планування виробничо-збутової 

діяльності з використанням прогнозів та даних про замовлення, що фактично 

надійшли; 

 на другому рівні здійснюється формування графіка виробництва, 

складання специфікованого плану із зазначенням конкретних дій, кількості 

комплектуючих та готової продукції; 

 на третьому рівні розраховують потреби у матеріальних ресурсах та 

виробничих потужностях, виходячи з графіка виробництва та попиту на 

продукцію; 

 на четвертому рівні здійснюється виробництво конкурентоспроможної 

продукції; 

 на п’ятому рівні фірма здійснює вибір каналів розподілу та організує 

переміщення ними продукції; 

 на шостому рівні створюються умови для ефективного обслуговування 

продукції та послуг. 

Система DRP є базою планування логістичних функцій, що дає змогу з тим 

чи іншим ступенем вірогідності прогнозувати ринкову кон'юнктуру, 

створювати і досягати конкурентних переваг за рахунок застосування 

логістичних принципів, оптимізувати логістичні витрати за рахунок скорочення 

транспортних витрат та витрат на товарорух. Важливою функцією системи DRP 

є планування транспортних перевезень. Система дозволяє обробляти заяви на 

транспортне обслуговування, коригувати графіки перевезень. Довгострокові 

плани роботи складів є основою для розрахунку потреби у транспортних 

засобах, а коригування цієї потреби здійснюється з урахуванням оперативного 

становища. Основою бази даних системи DRP є інформація про продукцію, що 

надходить із заводу-виробника, а також інформація, що надходить від складів. 

В сучасних ринкових умовах кожна фірма повинна не тільки розвивати 

ефективні канали розподілу, але й бути готовою до використовування нових і 

відмови від старих каналів розподілу, що втратили свою ефективність. Канали 

розподілу володіють власною динамікою. При правильному використанні вони 

можуть забезпечити підприємству конкурентні переваги, якщо ж фірма не 

зможе використовувати їх належним чином, то може втратити свою 

конкурентоспроможність.  
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Визначальним критерієм вибору і формування певного варіанту організації 

збутової системи підприємства є рівень внутрішніх і зовнішніх витрат 

виробничого підприємства. Орієнтуючись на рівень витрат, підприємства 

обирають відповідний метод збуту продукції і, відповідно канали розподілу. 

На компанії «BOSCH» на даний час використовують як прямий, так і 

опосередкований канали розподілу, тобто реалізація продукції здійснюється як 

кінцевим споживачам через фірмові магазини, так і через посередників 

(дилерів) – дистриб’юторські компанії з різних країн СНД і Євросоюзу. А саме, 

в країнах ЄС збут продукції відбувається за допомогою власної збутової 

системи, тобто напряму кінцевим споживачам. В Україні та інших країнах 

Східної Європи використовується опосередкована система збуту продукції – 

через дистриб’юторську мережу. 

Підсумовуючи проведене дослідження щодо реалізації логістичного 

потенціалу підприємств можемо узагальнити, що для зарубіжних компаній, що 

обирають для себе ринки збуту їх продукції в Україні та інших країнах Східної 

Європи, логістична підсистема розподілу є невід'ємною частиною загальної 

логістичної системи, що забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу 

виробленої продукції та завоювання більшої частки ринку для підприємства. 

Слід зазначити, що вітчизняні дистриб’ютори могли б стати посередниками на 

шляху товароруху брендових товарів відомих фірм до вітчизняного споживача. 

Вивчаючи такий досвід та інтегруючись у міжнародні логістичні канали, 

вітчизняні підприємства відкривають для себе нові можливості формування і 

реалізації їх логістичного потенціалу.    
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Організація інноваційного розвитку має бути системною, стосуватись у 

тому числі й регулювання територіального розвитку. Її основним елементом, 
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безумовно, виступають інноваційні програми. Дієвим важелем активізації 

економічного життя в Україні повинно стати підвищення рівня державного 

управління, найважливішою функцією якого є планування. Підхід до моделі 

соціально-економічного розвитку країни повинен чітко відображати принципи, 

пріоритети, підходи, заходи та механізм реалізації стратегії щодо провідних 

напрямів розвитку всього господарського комплексу країни.  

Нами розглянуто досвід європейських країн як засобу активізації 

інноваційних процесів в Україні, що здатен надати змогу виробити оптимальну 

стратегію формування моделі її інноваційного розвитку [1]. Програмно-

цільовий підхід у практиці державного регулювання господарських процесів 

передбачає узгодження інтересів держави і регіональної влади, а також 

суб’єктів господарювання, раціональне поєднання принципів стратегічного 

планування і ринкових методів господарювання. Програма інноваційного 

розвитку – це узгоджений набір обґрунтованих конкретних заходів, які 

орієнтовані на досягнення якісно і кількісно визначених показників розвитку. 

Кожна цільова програма повинна формуватись у вигляді документу, який 

містить такі відомості: її найменування; аналіз причин виникнення проблем, що 

потребують такого розв’язання; перелік державних замовників; основних 

розробників та виконавців програми; мету; завдання; терміни реалізації; 

основні напрями, обсяги коштів та джерела фінансування; очікувані кінцеві 

результати; систему управління; розрахунки. Застосування програмно-

цільового методу вимагає не тільки глибоких знань, розуміння його природи, а 

й уміння творчо використовувати цей метод у конкретних ситуаціях, 

розробляючи детальні технологічні процедури складання програм та їх 

реалізації відповідно до принципів даної методології. Пріоритетами розвитку 

економіки на інноваційній основі є належна мотивація освітньої, наукової та 

науково-технічної діяльності, здійснення заходів для концентрації 

інвестиційних ресурсів задля реалізації інвестиційних та інноваційних проектів 

[2].       

 Стимулювання інноваційного розвитку в країнах Євросоюзу здійснюється 

за допомогою кількох взаємозалежних і взаємодоповнюючих каналів, 

включаючи «Рамкову програму НДДКР», програму «Еврика», Структурні 

фонди. Пріоритетними напрямками діяльності ЄС стали три галузі діяльності: 

науково-технічна, інноваційна та освітня. Зокрема, до «Рамкової програми 

НДДКР» планується додати нову програму з конкурентоспроможності та 

інновацій. Для розвитку зазначеної стратегії передбачено:  

- застосування кардинальних заходів щодо зміцнення науково-технічного 

потенціалу – збільшення витрат на НДДКР з фактичних 1.9 до 3 % ВВП (на 

третину за рахунок державних витрат, решта має фінансуватися приватними 

промисловими підприємствами);  

- розвиток вертикальної та горизонтальної координації інноваційної 

політики в ЄС;  
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- подальше поглиблення кооперації, створення єдиного Європейського 

дослідницького та інноваційного простору з урахуванням реалій розширення 

ЄС;  

- підвищення ефективності державної інноваційної політики.  

Європейські програми «Рамкова програма НДДКР ЄС» та програма 

«Еврика» здійснюють найбільший внесок у розвиток співробітництва між 

різними суб’єктами інноваційної діяльності. Спільні проекти здійснюються 

також у рамках програми КОСТ (Співробітництво в галузі наукових і технічних 

досліджень), створеної в 1970 р., що об’єднує представницьке коло організацій. 

Механізм кооперації в рамках КОСТ базується на принципі узгоджених дій. Це 

означає, що учасники спільно розробляють проект, який потім здійснюється в 

національних центрах за рахунок власних джерел фінансування. На заключній 

стадії результати досліджень об’єднуються й узагальнюються. Структурні 

фонди ЄС фінансують створення інноваційної інфраструктури у відстаючих 

регіонах Співтовариства. Так, у 1994-1999 рр. по лінії Структурних фондів для 

цього було виділено 8.5 млрд. євро, тоді як бюджет у період 4-ї Рамкової 

програми НДДКР становив 13 млрд. євро [3]. З 1984 року всі НДДКР, що 

проводяться під егідою ЄС, об’єднані в п’ятирічні «Рамкові програми НДДКР». 

Вони затверджуються керівництвом Євросоюзу. Основне значення 

інноваційних Програм ЄС полягає не стільки у фінансуванні проектів, скільки у 

стимулюванні європейської кооперації між різними суб’єктами НДДКР 

(науково-дослідними центрами, університетами, приватними компаніями), 

координації інноваційних політик країн-членів ЄС, створенні спільної стратегії, 

а також у поширенні найкращого національного досвіду щодо породження 

інновацій.  

За останні 10 років у країнах ЄС суттєво зросло значення регіонального 

інноваційного співробітництва. Завдяки активізації співпраці в Західній Європі 

на базі європейських програм («Рамкова програма НДДКР ЄС», «Еврика»), 

«технологічних платформ», міжнародних «бізнес-шляхових карт» утворюються 

міжнаціональні дослідницькі мережі та міжнародні консорціуми. Зокрема, в 

«Рамковій програмі НДДКР ЄС» та «Евриці» беруть участь більше 500 

найбільших західноєвропейських фірм, причому перша сотня компаній, серед 

яких основні європейські ТНК, задіяні в половині проектів як однієї, так і іншої 

програми. Уже сформувався міждержавний європейський кластер новітніх 

технологій, що представляє собою інноваційний «коридор», що простягнувся 

від «силіконового нагір’я» в Ірландії через «Лондонський трикутник», Париж 

до Північної Італії з відгалуженнями до країн Північної Європи. Важливим у 

сфері стимулювання інновацій є досвід Німеччини, адже ця країни за розвитком 

інноваційної діяльності є лідером у Європі та займає одне з провідних місць у 

світі. Показником масштабу такої діяльності є, наприклад, існування понад 400 

фірм, що працюють у сфері нанотехнологій, 600 фірм – у сфері біотехнологій. 

Базою для створення фірм слугують наукові досягнення численних 

дослідницьких установ та центрів. Велику увагу у ФРН приділяють всебічному 

сприянню поглибленню співпраці між наукою та реальним сектором економіки, 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 190 

розширенню можливостей кооперації та об’єднань потенціалу науково-

дослідних установ і компаній через створення інноваційних союзів та кластерів 

[3]. 

Орієнтація на побудову інноваційного суспільства має базуватися на 

пріоритетному використанні національних систем науки, освіти, їхній 

інтеграції та зміцненні зв’язків з виробництвом, визначенні та підтримці 

пріоритетних напрямів, удосконаленні інноваційних циклів, упровадженні 

нових організаційних форм, здійсненні надійного правового захисту 

інтелектуальної власності, інтересів власних товаровиробників, застосування 

креативних  способів розв'язання організаційних питань (створення тимчасових 

творчих груп). Комплексне здійснення таких заходів сприятиме стрімкому 

розвитку інноваційної діяльності, а відповідно – підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. 

У зв'язку з подальшою  глобалізацією економічного життя,  з'являються 

нові інтегровані організаційні форми. Поширюються міжнародні форми 

об'єднання підприємств, зокрема з метою розроблення та 

впровадження інвестиційно-інноваційних процесів. Крім того, перехід економі-

ки на якісно вищий щабель підвищив значимість інтелектуального потенціалу 

як самої важливої умови економічного росту країни. 

В Україні спостерігається  надзвичайно складний політичний та 

економічний стан, для якого характерним є, з одного боку, потужний 

інтелектуальний потенціал, а з іншого боку – можливим є лише створення 

нестандартної схеми реалізації інтелекту громадян України задля формування 

добробуту населення. 

Перш за все необхідно створити умови входження відчутної частки 

представників інтелектуальної еліти до кола осіб, які приймають в країні 

політичні рішення, оскільки конче потрібне розроблення й ухвалення стратегії 

інноваційного розвитку України, виходячи з її внутрішніх можливостей та 

інтересів. 

Слід сформувати надійну систему фінансування інноваційних процесів з 

усіх можливих джерел надходження коштів, спрямовуючи їх у такі 

дослідження і  ті галузі, які в перспективі могли б перевести Україну з 

аутсайдерів інноваційного розвитку на більш прийнятні позиції.  

 

Список використаних джерел: 

1.  Аналітична довідка Міністерства освіти та науки України "Стан 

розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної 

діяльності, трансферу технологій за 2015 рік" [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://mon.gov.ua 

2. Інноваційна Україна – 2020: Національна доповідь / За ред. В.М. Гейця 

та ін. – К.: НАН України, 2015. – 336 с. Режим доступу: http://mon.gov.ua  

3. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. – 

Т. 3. – К.: Фенікс, 2011. – 76 с. 

 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 191 

УДК 338.45:336.14:352 

ЕКОНОМІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ 
МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ 

І. М. МЕТОШОП 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

А. А. ДУБІНСЬКА 

магістр першого року навчання 
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В умовах проведення в Україні фінансової децентралізації та 

реформування місцевого оподаткування дослідження значення податкових 

надходжень у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів є вкрай 

важливим і актуальним питанням. Основним джерелом надходжень місцевих 

бюджетів мають стати власні доходи регіонів та територіальних громад. 

Питанню наповнення місцевих бюджетів у частині податкових надходжень 

присвячено багато наукових доробок таких науковців як Онищенко С.В., 

Величко Ю.Є., Дахнова О.Є., Матросова І.В., Волохова І.С., Теслі С.М., Ходань 

О.М. Коренюк Л.В та інших. Все ж у контексті реформування бюджетного та 

податкового законодавства практичні аспекти формування дохідної частини 

місцевих бюджетів за рахунок податкових відрахувань підприємств потребують 

подальших досліджень і вдосконалення.  

Мета роботи полягає в науковому обґрунтуванні шляхів підвищення 

ефективності механізму формування дохідної бази місцевих бюджетів в частині 

податкових платежів нафтогазових підприємств на основі комплексного 

дослідження теоретико-методичних засад і діючої практики.  

Основним питанням тут є не лише максимальне наповнення місцевого 

бюджету, а оптимальне поєднання вирішення цього питання із розвитком 

нафтогазових підприємств. 

Як відомо більшість родовищ України, особливо Західного регіону, 

знаходяться на пізній стадії дорозробки, більшість покладів є виснаженими,  

видобуток із них є низькорентабельним. Тому нарощування власного 

видобутку вуглеводнів не може бути досягнуто без вирішення низки 

економічних проблем, зокрема нарощення власного капіталу нафтогазових 

підприємств для застосування і розробки новітніх методів, способів та 

технологій видобутку важковидобувних ресурсів, та ресурсів, що знаходяться 

на великих глибинах. Україна на сьогодні, ще має значний ресурсний 

потенціал, однак не слід розглядати нафтогазовий комплекс тільки з позицій 

джерела наповнення бюджету, а і стимулювати розвиток цих підприємств з 

метою забезпечення енергетичної незалежності держави.  

Між підприємствами нафтогазової галузі, як і іншими підприємствами, та 

місцевими бюджетами існує прямий економічний взаємозв’язок. Він полягає в 

тому, що територіальна громада надає нафтогазовим підприємствам ресурси, 

необхідні для забезпечення їхнього функціонування. За результатами діяльності 

в підприємств виникають податкові зобов’язання, виконання яких полягає у 
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сплаті податків і зборів, визначених Податковим кодексом України [1] (далі – 

ПКУ), до Державного та відповідних місцевих бюджетів у співвідношеннях, 

визначених Бюджетним кодексом України [2] (далі – БКУ). Наповнення 

дохідної бази місцевого бюджету територіальної громади дає можливість 

органам місцевого самоврядування виконувати функції та завдання, покладені 

на них.  

Розглянемо зв’язок нафтогазових підприємств із місцевими бюджетами на 

прикладі Надвірнянського району.  

До районного бюджету Надвірнянського району за 2015-2017 рр. 

поступили надходження у вигляді податкових платежів від 3-х нафтогазових 

підприємств, зокрема: ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ: 0135390) в особі НГВУ 

«НАДВІРНА-НАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ: 136515);  

ТОВ «СП «УКРКАРПАТОЙЛ» ЛТД» (ЄДРПОУ: 23152126); ПАТ 

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ЄДРПОУ: 30019775) в особі філії 

«ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» (ЄДРПОУ: 39585756).  

Динаміка податкових надходжень до районного бюджету Надвірнянського 

району від нафтогазових підприємств за 2015-2017 рр. зображена на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Динаміка податкових надходжень до районного бюджету від нафтогазових 

підприємств за період 2015-2017 рр. 

 

Отже, за 2015-2017 рр. податкові надходження від нафтогазових 

підприємств мали зростаючу динаміку. Сума надходжень зросла на 89,65 %.  

У процесі проведеного дослідження було зроблено висновки, що:  

 нестабільність у процесі  удосконалення податкової системи негативно 

відображається як на діяльності нафтогазових підприємств, так і плануванні 

дохідної частини місцевих бюджетів; 

 діючий механізм оподаткування не враховує особливостей видобутку 

важковидобувних ресурсів, і тим самим не стимулює підприємства вкладати 

кошти у їх розробку.  Через значні витрати на видобуток підприємства 

намагаються вкладати кошти тільки у родовища із кращими характеристиками.  

Тому, розробка механізму справляння платежів з урахуванням 

особливостей продуктивних пластів родовищ України є актуальним на даний 

час питанням; 

 негативним є і те, що до місцевого бюджету не спостерігається жодних 

платежів з податку на прибуток. Тому одним із шляхів зростання дохідної бази 
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місцевих бюджетів є повернення відокремленим підрозділам можливості 

здійснювати нарахування податку на прибуток самостійно; 

 щодо екологічного податку, то він, на жаль, не виконує свою функцію – 

стимулювати підприємства до зниження негативного впливу на навколишнє 

середовище. Це відбувається тому, що його ставка є настільки маленькою 

порівняно з необхідними інвестиціями з модернізації, що підприємці 

ухвалюють рішення не інвестувати;  

 рентна плата за користування надрами – один із найбільш вагомих 

податків.  

Починаючи з 1 січня 2018 року 5 % рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату 

залишається у видобувних регіонах (з них по 2 % зараховується до обласних та 

районних бюджетів, 1 % – до бюджетів місцевого самоврядування та 3 % до 

міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, де ведеться 

видобуток вуглеводнів). Проте, чи достатньо місцевим бюджетам такої 

незначної частки даного податку для вирішення проблем, з якими стикаються 

регіони, де ведеться видобуток корисних копалин? Стане зрозуміло згодом.  

Необхідно звернути увагу і на важливий результат висвітлений у працях 

[3,4],  що був отриманий внаслідок побудови парних кореляційних залежностей 

собівартості видобування природного газу від глибини залягання 

продуктивного горизонту, який, на противагу традиційним уявленням, вказує 

на зворотній вплив глибини залягання на собівартість видобування природного 

газу – чим більша глибина, тим менша собівартість. Запропоновані авторами 

зміни до Податкового кодексу України, дають змогу здійснювати рентне 

регулювання при розробці нафтових і газових родовищ.  

Отже, врегулювання зазначених висновків дасть змогу оптимізувати 

надходження до місцевих бюджетів та стимулювання розвиток нафтогазових 

підприємств. 
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Нині великої популярності серед абітурієнтів набуває дистанційна форма 

навчання.  З року в рік кількість Вузів, що вводять дистанційну форму навчання 

зростає, також збільшується і кількість спеціальностей за такою формою. 

Проте, брак технічного, кадрового і фінансового забезпечення стримує процес 

розвитку. Поряд з класичними формами навчання (денна, заочна), дистанційна 

має ряд переваг, що забезпечує її затребуваність. При вступі на дистанційну 

форму навчання абітурієнт надає Сертифікат ЗНО або складає вступні іспити. 

Він забезпечується необхідним навчальним матеріалом – відео-, аудіо- 

записами лекцій та семінарів, практичні завдання з методичними 

рекомендаціями, має доступ до електронної бібліотеки тощо, та самостійно 

його вивчає у зручний для себе час. Викладачі постійно взаємодіють зі 

студентом через електронну почту, Skype,  телефон.  

За даними МОН, сьогодні у світі налічується більше шести мільйонів 

студентів, які навчаються дистанційно, а ще вісім років тому, в 2005 році, їх 

було вдвічі менше. У розвитку дистанційного навчання дослідники 

відокремлюють два 2 етапи: початковий та сучасний.  Перший тривав 3 1990 до 

1998 року і був ознаменований розробкою та запровадженням концепції 

гнучкого дистанційного навчання на основі глобальних комп’ютерних 

комунікацій, тобто використанням інформаційних і комунікативних технологій 

у навчанні; створенням комп’ютерних телекомунікаційних лабораторій; 

розробкою дистанційних навчальних програм та курсів. На другому етапі, що 

розпочався з 1999року і триває досі, інформаційні технології  

використовуються для підтримки безперервного навчання: створюються 

інформаційнонавчальні  середовища, віртуальні лабораторії, 

мультимедіатехнології , віртуальні товариства, спілки викладачів.[5] 

Дистанційне навчання в Україні  реалізується через систему дистанційного 

навчання, яка є частиною системи освіти країни  з нормативно-правовою базою, 

організованою структурою кадрів, матеріально – технічним та фінансовим 

забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної 

середньої, професійно – технічної, вищої та після дипломної освіти, а також 

самоосвіти. Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% 

навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати 

дистанційне навчання . Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма 

навчання. Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання 

знань і професії? Насамперед, дистанційне навчання  - це відкрита система 
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навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за 

допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає 

свободу вибору місця, часу та темпу навчання.[7]   

Незважаючи на досить обʼємний перелік позитивних якостей дистанційної 

освіти, як і в будь-якій іншій формі навчання, в ній можна виділити кілька 

недоліків. Перш за все це ускладнена ідентифікація дистанційних студентів, 

оскільки на сучасному етапі розвитку технологій перевірити, хто ж саме здає 

екзамен досить складно. Крім того, досить вагомою проблемою є низька 

пропускна спроможність електронної мережі під час навчальних чи 

екзаменаційних телеконференцій. Від цього, передовсім, страждають 

дистанційні студенти невеликих містечок України, яким, власне, найбільше 

підходить дистанційне навчання,через географічну віддаленість від наукових 

осередків. Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що 

ставляться до інформаційного суспільства і не забезпечує повноцінного 

входження України в міжнародний освітній простір. Щоб система 

дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України, потрібно, 

передовсім, створити глобальну компʼютерну мережу освіти й науки, оскільки 

саме компʼютер дає змогу отримувати навчальний матеріал, є водночас і 

бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним центром, що 

робить його одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в 

Україні. Невисокий рівень комп’ютеризації суспільства та системи освіти 

зокрема, низьке освоєння навчальними закладами сітьових інформаційних 

технологій, несформованість національного освітнього простору в Web-

середовищі та ін. не дають змоги в даний час реалізувати значні потенційні 

можливості дистанційного навчання. Окремі ініціативи та позитивні результати 

їх реалізації в цілому проблему не розв’язують.[3] 

На мою думку ситуація з дистанційною освітою в Україні змінюється, про 

що свідчить кількість ВНЗ, що впроваджують даний тип навчання. Тому для 

подальшого розвитку ринку освітніх послуг, вирішення низки соціальних 

проблем, реального впровадження дистанційної освіти у вітчизняну освіту 

необхідно: 

- осмислити на державному рівні, органами управління освітою, 

керівництвом та професорсько-викладацьким складом навчальних закладів, 

широкими педагогічними спільнотами доцільності й об’єктивної необхідності 

та можливості впровадження дистанційного навчання у вітчизняну освіту; 

- створення науково обґрунтованої системи освіти та умов, що забезпечать 

її стійке функціонування та подальший розвиток. Для запобігання 

кон’юнктурних підходів та помилок минулого (програмоване навчання тощо) 

необхідно з самого початку надати системі соціально-педагогічну 

спрямованість. Застосування в дистанційній освіті телекомунікаційних мереж 

та сучасних інформаційних технологій – умова необхідна але недостатня; 

- використовуючи існуючі та новостворені телекомунікаційні мережі 

(УРАН, Корпоративна мережа державного управління, міністерств та відомств 

тощо), доцільно, насамперед, прискореними темпами формувати у Web-
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середовищі систематизований вітчизняний освітній простір як інформаційну 

основу розгортання повномасштабної системи дистанційної освіти; 

- з урахуванням нових функцій викладача та особливостей навчання в 

системі дистанційної освіти забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів для дистанційного навчання, насамперед в галузі 

застосування у навчанні телекомунікаційних мереж та інформаційних 

технологій.[1] 

Крім зазначених вище форм роботи, планується проводити веб – 

конференції, онлайн – батьківські збори, лабораторні роботи в реальному часі, 

або майстер-класи. Веб – ресурси, які використовуються в роботі на 

дистанційній платформі: 

1) веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні 

курси, — систематизований збір інформації та засобів навчально-методичного 

характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке 

доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або 

інших доступних користувачеві програмних засобів; 

2) веб-середовище дистанційного навчання — системно організована 

сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного 

забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів 

дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.[6] 

Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для 

забезпечення дистанційного навчання, містять: 

1)методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання 

завдань, особливостей контролю тощо; 

2)документи планування навчального процесу (навчальні програми, 

навчально-тематичні плани, розклади занять); 

3)відео- та аудіозаписи лекцій ; 

4)мультимедійні лекційні матеріали; 

5)термінологічні словники; 

6)практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; 

7)віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання; 

8)посилання на віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями 

щодо їх використання; 

9)пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, 

тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із 

перевіркою викладачем; 

10)електронні бібліотеки чи посилання на них; 

11)бібліографії. 

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, студентів навчальний 

заклад планує створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-

ресурси, що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі, спрямовувати 

роботу з викладачами  на опанування ними навичок роботи з комп’ютером та 

використання можливостей мережі, проводити практичні майстер – класи для 
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викладачів, які працюють на дистанційній платформі, для відпрацювання 

основних прийомів роботи.[2] 

Висновком до вище сказаного є: Україна може посісти гідне місце в 

європейському освітньому просторі в сфері дистанційної освіти, якщо 

впровадження форми дистанційного навчання стане стратегічним напрямом 

політики в галузі освіти; якщо буде створена необхідна матеріально – технічна 

база та забезпеченні необхідні канали зв’язку для використання сучасних 

технологій в освітній діяльності; якщо буде досягнутий належний рівень 

інформаційної грамотності населення, а у викладачів і студентів сформовані 

необхідні уміння і навички використання комп’ютерних та комунікаційних 

технологій. Тільки за таких умов Україна стане повноправним суб’єктом 

сучасних відносин в системі освіти і зможе вести діалог з європейськими 

партнерами. 
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Однією із важливих функцій будь-якої держави є Соціальна політика. Її 

здійснюють як розвинені країни Заходу так і країни третього світу. Соціальна 

політика передбачає втручанням в економічну, соціальну сферу, вона має лише 

одну мету - забезпечення добробуту суспільства. В це входить захист бідних 

верств населення, підтримка й зростання рівня добробуту середніх верств 

населення. 

https://news.finance.ua/ua/news/-/304630/de-i-za-skilky-v-ukrayini-otrymaty-osvitu-dystantsijno
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Відповідно до положень “Договору про заснування Європейського 

Співтовариства” кожен громадянин країни-члена Союзу є громадянином 

Союзу. Працівникам, самозайнятим особам та членам їх сімей надана свобода 

пересування в межах ЄС (ст. 18). Але така свобода пересування може призвести 

до втрати багатьох можливостей у галузі соціального захисту порівняно з тими, 

які вони мають у своїй країні. Для забезпечення високого рівня соціального 

захисту, виконання положень, які визначені Європейською соціальною хартією 

та Хартією Співтовариства про фундаментальні соціальні права робітників, 

Співтовариство здійснює заходи, які сприяють координації дій у соціальному 

захисті та враховують відмінності національних законодавств щодо соціального 

захисту.[1] 

Положення ст. 42 Договору про заснування Європейського Співтовариства 

має своє відображення у Регламенті 1408/71. Даний акт визначає, що метою 

створення європейського законодавства є не зрівняння законодавства країн-

членів до європейського, а координація порядку забезпечення осіб, визначених 

ст. 51, та гарантування того, що внески до фондів соціального страхування, 

зроблені особою в одній із країн-членів ЄС, даватимуть право на соціальний 

захист в будь-якій країні-члені ЄС. Також потрібно усунути можливі 

територіальні обмеження під час використання різних схем соціального 

захисту. При цьому схеми можуть модифікуватися. Якщо країна не змінює 

свого законодавства порівняно із законодавством ЄС, то має застосовуватися 

принцип верховенства права ЄС, коли певні національні норми не 

використовуються. 

Регламент 1408/ 71 є комплексним актом, який визначає поняття особи у 

сфері соціального захисту, суть виплат та принципи, на яких базується 

соціальний захист. Положення охоплює такі групи осіб, як наймані працівники, 

самозайняті особи (особи, які забезпечують себе роботою самостійно), члени 

сім'ї та один із подружжя, який пережив іншого. Працівники та самозайняті 

особи повинні бути громадянами країни-члена ЄС. Один із подружжя 

вважається громадянином ЄС, незалежно від національності іншого.[2] 

Названий Регламент визначає найманих працівників та самозайнятих як 

осіб “які застраховані примусово або приєдналися до схеми соціального 

страхування добровільно”. Соціальний захист у межах ЄС враховує будь-які 

схеми (національні) соціального страхування. Схема може бути примусовою і 

добровільною, із внесками з боку працівників і без таких внесків. Може 

включати різні види виплат. Ці фактори не є визначальними. Важливий сам 

факт страхування. Так, працівник-громадянин Великобританії, який 

знаходиться за межами своєї країни в будь-якій із країн ЄС, не втрачає права на 

допомогу по тимчасовій непрацездатності. Відповідно до європейського 

законодавства, якщо особа довгий час підлягала страхуванню в одній із країн-

членів ЄС, то вона повинна мати право на соціальні виплати, навіть працюючи 

поза ЄС.[3] 

Законодавство ЄС про соціальний захист не обмежує права тих, хто 

пересувається в межах ЄС, щоб працевлаштуватися. Але є різниця у праві на 
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виплати частково і повно зайнятих робітників. Частково зайняті особи мають 

право на отримання виплат відповідно до законодавства ЄС, але лише тоді, 

коли вони підлягали соціальному страхуванню за національною схемою. Так, 

відповідно до Соціального кодексу Німеччини працівники, які зайняті у 

незначних розмірах, не підлягають обов'язковому страхуванню. Якщо вони не 

застраховані у системі добровільного страхування, то не будуть 

забезпечуватися за європейським законодавством. 

Члени сім'ї - це визначені в законі або визнані такими особи, також це 

особи, які ведуть спільне господарство за умови проживання під одним дахом із 

працівником. Також до членів сім'ї належать утриманці працівника. Дане 

визначення може відрізнятися у різних країнах і, відповідно, існують різні 

підстави отримання соціальних виплат. 

Виплати сім'ям та одному з подружжя, який пережив іншого, 

здійснюються за рахунок коштів соціального страхування. При цьому діє 

правило, суть якого полягає в тому, що названі особи та/або їх годувальники 

повинні бути застрахованими у системі соціального страхування. Це правило не 

має винятків. У цьому випадку європейське законодавство визначає різницю 

між виплатами, які гарантуються особі як природне право, і виплатами, право 

на які виникає виходячи із статусу члена сім'ї робітника чи одного із подружжя. 

Наприклад, якщо німецька сім'я жила у Нідерландах, чоловік працював, 

підлягав соціальному страхуванню, а дружина перебувала на його утриманні. 

Чоловік, який отримав право на пенсію в Нідерландах, помирає, а дружина 

повертається до Німеччини. В даній ситуації дружина має право на пенсію 

відповідно до свого статусу, оскільки її чоловік робив внески до пенсійного 

фонду. 

Хоч і ЄС намагається врегулювати всі питання щодо соціального захисту 

мігрантів та їх родин, залишається невирішеною проблема із громадянами, які 

не можуть сплачувати страхові внески, та ніяк не регулюється становище 

громадян із країн “третього світу”, які легально проживають в країнах-членах 

ЄС і осіб, які не входять до членів сім'ї робітників-мігрантів, що є громадянами 

країни-члена ЄС. 

У країнах-членах Європейського Союзу домінують чотири основні моделі: 

континентальна (бісмарківська), англосаксонська (модель Беверіджа), 

скандинавська і південно-європейська. Ця типологія зафіксована в документах 

Європейської комісії. 

Континентальна модель встановлює жорсткий зв'язок між рівнем 

соціального захисту та тривалістю професійної діяльності. В її основі лежить 

соціальне страхування, послуги якого фінансуються переважно за рахунок 

внесків роботодавців і застрахованих. 

Принцип професійної солідарності передбачає існування страхових 

фондів, якими на паритетних началах управляють наймані робітники та 

підприємці. Вони акумулюють соціальні відрахування з заробітної платні, з 

яких і здійснюються страхові виплати. Фінансування таких систем, як правило, 
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не здійснюється з державного бюджету, оскільки принцип бюджетної 

універсальності протилежний такій моделі соціального захисту. 

Однак сьогодні ця модель, як правило, ґрунтується не лише на даному 

принципі. Для малозабезпечених членів суспільства, що не мають можливості 

отримувати страхові соціальні виплати (наприклад, через відсутність 

страхового стажу), національна солідарність реалізується через принципи 

соціальної допомоги. Мова може йти про допоміжні механізми, які є 

відступами від основної логіки бісмарківської моделі[4]. 

В основі цієї моделі лежить принцип актуарної справедливості. В такому 

випадку величина страхових виплат визначається насамперед величиною 

страхових внесків. В момент свого народження німецька система відтворювала 

саме цю модель. Сьогодні розвиток системи соціальної допомоги приводить до 

модифікації цієї моделі й збільшення частки бюджетного фінансування 

соціального захисту. 

Модель Беверіджа представлена в Європі Великою Британією та 

Ірландією. Принцип розподільної справедливості - основний у даній моделі, 

оскільки мова йде не про професійну (як у бісмарківській системі), а 

національну солідарність. Фінансування таких систем здійснюється як за 

рахунок страхових внесків, так і з коштів оподаткування. Так, фінансування 

сімейних виплат і охорони здоров'я здійснюється з державного бюджету, а 

інших соціальних виплат - за рахунок страхових внесків найманих робітників і 

роботодавців. На відміну від континентальної, англосакська модель включає в 

себе соціальне страхування з досить низькими соціальними виплатами й 

соціальну допомогу, яка в цій системі грає домінуючу роль[4]. 

Скандинавська модель модель соціального захисту характерна для Данії, 

Швеції та Фінляндії. Соціальний захист у ній розуміється як законне право 

громадянина. Відмінною рисою скандинавської моделі є широке охоплення 

різних соціальних ризиків і життєвих ситуацій, які вимагають підтримки 

суспільства. Отримання соціальних послуг і виплат, як правило, гарантується 

всім жителям країни й не обумовлюється зайнятістю й виплатою страхових 

внесків. 

В цілому рівень соціальної захищеності, пропонований цією моделлю, 

доволі високий. Не в останню чергу це досягається за рахунок активної 

перерозподільної політики, спрямованої на вирівнювання прибутків. 

Необхідною попередньою умовою функціонування даної моделі є високо 

організоване суспільство, побудоване на основі відданості принципам 

інституційного суспільства добробуту. Фінансування систем соціального 

захисту в цій моделі здійснюється переважно за рахунок оподаткування, хоча 

певну роль відіграють страхові внески підприємців і найманих робітників. 

Єдиною частиною соціального захисту, виділеною з загальної системи, є 

страхування від безробіття, яке є добровільним і управляється профспілками. 

Донедавна наймані працівники були практично звільнені від сплати страхових 

внесків і брали участь у системі соціального захисту шляхом сплати 

податків.[3] 
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Південноєвропейська модель представлена в Італії, Іспанії, Греції й 

Португалії. В цих країнах системи соціального захисту були створені або 

вдосконалені лише протягом останніх десятиліть. Дану модель можна 

інтерпретувати як таку, що розвивається, перехідну[4]. 

Як правило, рівень соціальної захищеності в цій моделі відносно низький, 

а завдання соціального захисту часто розглядається як справа родичів і сім'ї. 

Тому сім'я й інші інститути громадянського суспільства відіграють не останню 

роль, а соціальна політика носить переважно пасивний характер і орієнтована 

на компенсацію втрат у прибутках окремих категорій громадян.[3] 

У Німеччині центральне місце в системі соціального захисту займає 

соціальне страхування. Згідно з принципом самоуправління, установи 

соціального страхування наділені правовою, фінансовою й організаційною 

незалежністю від інститутів державного управління. Тим не менш держава 

створює правову основу і здійснює правовий нагляд і перевірки діяльності 

органів соціального захисту. 

Установи, що здійснюють страхування, діють розрізнено: незалежно від 

одне одного діють організації з пенсійного забезпечення, медичні страхові 

організації тощо. 

Поряд із соціальним страхуванням передбачені механізми соціальної 

допомоги, яка надається в разі, якщо всі види страхових соціальних виплат 

вичерпано.[5] 

Фінансування системи соціального захисту в Німеччині здійснюється з 

внесків застрахованих осіб найманої праці та роботодавців, за рахунок 

державного бюджету, а також за рахунок комбінації обох різновидів 

фінансування. Гарантом виконання соціальних зобов'язань виступає держава, 

перерозподіляючи частину коштів на покриття видатків у вигляді державних 

дотацій. 

Модель пенсійної системи, що склалася в Німеччині, характерна також для 

Австрії, Італії, Франції й більшості інших країн Західної Європи. 

Німеччина посідає друге місце у світі за кількістю людей старше 65 років. 

Чверть населення Німеччини пенсіонери. Середня пенсія у чоловіків 1391 євро. 

у жінок - 1115 євро. 

Пенсійна система в Німеччині почала складатися в XIX ст. Спочатку вона 

містила в собі тільки державне страхування, але після другої світової війни 

доповнилася недержавним пенсійним забезпеченням. 

Державна пенсія в Німеччині побудована за солідарним принципом і 

залежить від рівня зарплати й виробничого стажу. Працівник і роботодавець 

відраховують у державний пенсійний фонд однаковий відсоток, що в сумі 

становить 19,4% від фонду оплати праці. Уже сьогодні цих коштів не вистачає, 

щоб виплатити пенсію всім пенсіонерам, і частину, якої не вистачає, доплачує 

держава з інших джерел.[6] 

Одним з видів недержавної пенсії, яку можуть отримувати громадяни 

Німеччини, є виробнича пенсія. Одержати її можуть працівники великих 
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підприємств, якщо на підприємстві створена пенсійна каса за домовленістю між 

профспілкою й адміністрацією.  

Другий вид недержавної пенсії - це пенсія, яку працівник протягом 

трудової діяльності накопичує собі сам Ця форма захисту в старості також 

добровільна. У Німеччині в індивідуальному порядку послугами недержавних 

пенсійних користуються більше 15% пенсіонерів, а серед працюючих відсоток 

тих, хто накопичує собі на недержавну пенсію самостійно, значно вище. Кожен 

бажаючий може укласти договір з недержавним пенсійним фондом і 

накопичити додаткову пенсію на старість. 

Якщо пенсіонер помирає, то його державну пенсію можуть одержувати 

дружина або неповнолітні діти, щоправда ця пенсія буде меншою. Приватну ж 

пенсію громадянин Німеччини може заповісти, кому захоче.[3] 

Соціальна політика сучасної держави повинна орієнтуватися не лише на 

підтримку наявного рівня соціальних гарантій і створення механізмів 

соціального захисту окремих уразливих соціальних груп, а й на реалізацію 

довготривалих програм щодо кардинальної зміни основ системи соціального 

захисту, підвищення її ефективності.  

Не дивлячись на високі досягнення європейських країн у сфері соціального 

захисту, все-таки існує декілька проблем: 

– збільшення видатків пенсійного страхування (яке пов’язане з 

несприятливою демографічною ситуацією); 

– складність забезпечення своєчасного та повного внесення страхових 

внесків; 

– неефективність контролю при управлінні фондами соціального 

страхування через механізм соціального партнерства. Проблема загострилась у 

зв'язку зі значним зростанням оформлень інвалідності  

Основні заходи для вирішення проблем у даній сфері: боротьба з 

шахрайством, обмеження видатків, посилення контролю (в адміністративній 

сфері); передача функцій соціального страхування приватним некомерційним і 

комерційним організаціям; використання нових фінансових механізмів. 

Одним із варіантів реформування системи соціального захисту також є 

врахування матеріального стану особи з метою надання її безпосередньо тому, 

хто потребує допомоги. 
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СЕКЦІЯ 5  

Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового 

обліку і шляхи їх вирішення 

 

УДК 657.432.7 

РЕАЛІЇ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ 
Дем’янець Х.Т. 

Науковий керівник – к.е.н. доцент Хома С.В. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

e-mail: chdemian1998@gmail.com 

 

       Протягом своєї господарської діяльності жодне  підприємство не може бути 

впевненим як довго воно існуватиме,  скільки часу воно буде конкурентно 

здатним на ринку... Така ситуація виникає навіть в країнах зі стабільною 

економічною ситуацією, на жаль в Україні, впевненість в завтрашньому дні ще 

менша. Якщо говорити детальніше про суб’єкти підприємництва, то зрозуміло 

що можливо оцінити стан справ на власному підприємстві, але не можна бути 

впевненим у платоспроможності своїх контрагентів. Керівництво підприємства 

завжди очікує своєчасного погашення та запобігання боргів своїх дебіторів. 

Розглядаючи резерв сумнівних боргів (РСБ), виникає безліч запитань. До 

них належать “Чи всім необхідно створювати резерв сумнівних боргів”, “Які 

міри буде вжито якщо не створювати резерв”, “РСБ в контексті податку на 

прибуток”... Отож потрібно розпочати з вивчення фундаменту, а саме П(С)БО 

10 «Дебіторська заборгованість», у якому чітко роз’яснено, чому потрібен 

резерв (щоб не завищити витрати і не занизити оцінки активів  підприємства 

для дотримання принципу обачності) на які групи потрібно поділяти 

боржників. Однак на практиці іноді важко застосувати вказані у стандарті 

рекомендації.  

Актуальність. Дана тема є актуальною, адже дебіторська заборгованість 

впливає на фінансовий стан підприєств. Підприємтво має стежити за строками 

її погашення, так як це спричиняє акумулювання неотриманих коштів, через що 

підприємство не спроможне своєчасно оплатити за придбані товари, виробничі 

запаси, за нараховані податки і заробітну плату. Саме тому прискіпливе 

ставлення до кожного дебітора –  це потреба, яка допоможе уникнути 

погіршення фінансового становища такого підприємства. Не менш важливим є  

те, що з 1 січня 2015 року податок на прибуток зістикували з бухгалтерським 

обліком, тому створення чи нестворення резерву  безпосередньо впливає на 

суму податкового зобов’язання за цим податком [7].  

Суб’єкти, що створюють РСБ і його місце в контексті податку на 

прибуток. Згідно з п. 7 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" поточна 

дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної 

заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до 

підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої 

mailto:chdemian1998@gmail.com
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реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву 

сумнівних боргів [4].  

Тобто підприємства, що складають всі 5 форм фінансової звітності 

відповідно до НП(С)БО 1, повинні створювати резерв сумнівних боргів. Проте 

згідно з  п. 8 П(С)БО 25 суб’єкти малого підприємництва можуть поточну 

дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною 

сумою. Прийняте ними рішення має бути відображене в обліковій політиці 

підприємства [3, 5]. 

Однак підприємствам з річним доходом до 20 мільйонів гривень, які 

відповідно до абзацу восьмого пп. 134.1.1 ПКУ мають право не застосовувати 

податкові коригування і розраховувати податок на прибуток, виходячи з 

фінансового результату до оподаткування, повинні бути зацікавлені у створенні 

резерву. Адже створення резерву сумнівних боргів дає змогу збільшити витрати 

кореспонденцією Дт 944 – Кт 38, не чекаючи, поки ці борги стануть 

безнадійними. Для підприємств з річним доходом понад 20 мільйонів гривень 

ситуація складається дещо по іншому, тому що вони зобов’язані застосовувати 

коригування. Це означає, що якщо у звітному періоді було зроблено 

кореспонденцію за нарахуванням резерву Дт 944 – Кт 38, то в декларації з 

податку на прибуток має бути зроблене відповідне коригування на таку ж суму 

[1,7].  

Методи нарахування РСБ і відповідальність за його нестворення. Згідно з 

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" підприємтва мають 2 способи 

нарахування резерву сумнівних боргів: метод застосування абсолютної суми 

заборгованості і метод застосування коефіцієнта сумнівності. Перший полягає в 

аналізі платоспроможності окремо взятого дебітора, сумнівна заборгованість 

окремих дебіторів, виявлена в результаті такої перевірки сумується (вона і буде 

сумою РСБ). Доцільно використовувати метод застосування абсолютної суми 

заборгованості, якщо підприємтво має небагато дебіторів і є достовірна 

інформація щодо обставин, які перешкоджають погашенню боргів. Проте на 

великих підприємствах, де є багато боржників цей метод можна застосовувати, 

якщо будуть спеціальні служби, які контролюватимуть своїх дебіторів і 

погашення ними заборгованостей. 

За методом застосування коефіцієнта сумнівності резерв визначається як 

множення коефіцієнта сумнівності на залишок суми дебіторської 

заборгованості на початку періоду. В П(С)БО 10 запропоновано три способи 

розрахунку коефіцієнта сумнівності: 

1) визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході, для якого 

потрібно визначити яка сума доходів, нарахованих у попередніх періодах не 

сплачена дебіторами (кількість періодів підприємство визначає самостійно), а 

потім цю суму потрібно поділити на суму чистого доходу від реалізації; 

2) класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення, 

який полягає у визначенні строку (що минув з дати оплати) і згрупуванні 

заборгованості за періодами затримки оплати; 
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3) визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду 

дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок 

відповідного періоду, що розраховується як сума списаної дебіторської 

заборгованості за період на суму дебіторської заборгованості на початок 

кожного року в цьому періоді [4]. 

Тож за нестворення резерву сумнівних боргів відповідальна особа нестиме 

адміністративну відповідальність за ведення бухгалтерського обліку з 

порушенням установленого порядку, згідно з ст. 164-2, 234-1 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (станом на березень 2018 року він 

становить від 136 до 255 грн. для посадових осіб підприємства за першого 

порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та від 170 до 340 грн. – за 

наступних порушень протягом року. Зазначимо, такий адмінштраф загрожує 

тільки тим підприємствам, які підлягають державному фінансовому контролю 

[2] .  

Але цього можна уникнути, адже підприємство згідно з п. 8 П(С)БО 10 і п. 

2.10 Методрекомендацій № 635 може закріпити у своїй обліковій політиці 

положення про те,  що воно визнає резерв заборгованості шляхом застосування 

абсолютної суми сумнівної заборгованості. Тобто сума резерву, як зазначалося 

раніше, визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

Тут важливу роль відіграє професійне судження бухгалтера і керівника 

підприємства, які можуть вважати платоспроможність своїх контрагентів 

задовільною, оскільки до моменту визнання заборгованості безнадійною не 

мали у своєму розпорядженні інформації, що свідчить про зворотне. Саме це 

може стати формальним обґрунтуванням нульового розміру резерву сумнівної 

заборгованості [4, 6, 7]. 

Висновки. Дебіторська заборгованість та її аналіз є важливою складовою 

діяльності підприємства. Не менш важливу роль відіграє при цьому 

нарахування резерву сумнівних боргів, так як він прямо впливає на витрати 

підприємства. Розглянуті у даній роботі питання засвідчили, що  немає 

однозначного підходу до порядку нарахування резерву сумнівних боргів і 

кожне підприємство повинно застосовувати його відповідно до своєї облікової 

політики. 
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З 1 січня 2018 року введено для використання вітчизняними 

підприємствами, які складають звітність за міжнародними стандартами, МСФЗ  

(IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (Revenue from Contracts with 

Customers). Основною метою даного стандарту є встановлення принципів, які 

підприємство повинно застосовувати, щоб повідомляти користувачам 

фінансової звітності корисну інформацію про природу, величину, час та 

невизначеність доходів і грошових потоків, що виникають внаслідок договору з 

клієнтом [1]. 

Новим МСФЗ (IFRS) 15  «Дохід від договорів з клієнтами» (Revenue from 

Contracts with Customers) запроваджено   п’ятикрокову модель (the five-step 

model)   визнання  доходу (рис.1): 

 
 

Рис.1 П’ятикрокова модель визнання доходу  згідно МСФЗ 15 [1]  
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Коротко проаналізуємо кожний крок через призму їх практичної реалізації. 

Крок 1. Відповідно до  стандарту договір – це письмова, усна чи прийнята 

у звичайній практиці ведення бізнесу підприємства угода між двома або більше 

сторонами, яка породжує права та обов’язки, які є  юридично обов’язковими.  

Підприємство обліковує договір з клієнтом при виконанні таких критеріїв: 

а)  сторони договору схвалили договір (письмово, усно чи у відповідності з 

іншою звичною практикою ведення бізнесу) і готові виконувати свої 

зобов’язання; б) підприємство може визначити права кожної сторони відносно 

товарів або послуг, які будуть передаватися; в) підприємство може визначити 

умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися; г) договір має 

комерційну сутність та ґ) цілком імовірно, що підприємство отримає 

винагороду, на яку  матиме право в обмін на передачу товарів або послуг 

клієнтові [МСФЗ 15:9]. 

Якщо договір з клієнтом не відповідає всім вище перерахованим  

критеріям, то підприємство продовжує оцінювати контракт  з метою 

визначення  його відповідності  критеріям у подальшому [МСФЗ 15:14]. 

В стандарті детально прописано способи обліку затверджених модифікацій 

договорів. Наприклад, укладено договір продажу із клієнтом на реалізацію  50 

одиниць товару А за ціною 300 грн за одиницю, загальною вартістю 15000 грн. 

Постачання товару здійснюється протягом двох місяців. Договір змінено після 

передачі 20 одиниць товару А. Обіцяно додатково поставити 20 одиниць товару 

Б  загальною вартістю 5800 грн (ціна за одиницю 290 грн). Ціна на додатковий 

товар Б відображає автономну ціну товару Б на момент модифікації контракту. 

Крім того, підприємство регулярно продає їх окремо.  

В наведеній ситуації потрібно припинити визнання першого договору і 

почати визнавати другий. Ціна операції для всіх товарів, що будуть передані 

складе 296 грн. 

Крок 2. У момент укладення договору підприємство повинно оцінити 

товари або послуги, обіцяні за договором з клієнтом та визнати як зобов’язання 

кожну обіцянку передати клієнтові: 

–  товари чи послугу (або сукупність товарів чи послуг), які є 

відокремленими, або 

– серію відокремлених товарів або послуг, які за суттю є однаковими та 

передаються клієнтові за однаковою схемою [МСФЗ 15:22].   

Крок 3. Ціна операції – це сума відшкодування, на яке підприємство очікує 

отримати право в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг 

окрім сум, зібраних від імені третіх осіб (наприклад, деяких податків на 

продаж) [МСФЗ 15:47]. 

Підприємство, визначаючи ціну операції, повинно враховувати вплив:  

– змінної компоненти винагороди; 

– обмеження оцінок змінної винагороди; 

– наявність у договорі суттєвого компоненту фінансування; 

– вартість не грошової винагороди; 

– винагороди, що має бути сплачена клієнтові. 
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Для оцінки величини змінної винагороди підприємство може використати 

метод очікуваної вартості або найімовірнішої величини. Вибір методу залежить  

від того, який з них дасть найкращі прогнозовані результати величини 

винагороди. 

Крок 4. Розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання 

здійснюється в тому разі, коли договір містить декілька зобов’язань, що мають 

бути виконаними. Підприємство, зазвичай, розподіляє ціну операції на 

зобов’язання щодо виконання та ціну кожного з відокремлюваних товарів чи 

послуг.  

Для оцінки окремо взятої ціни продажу товару або послуг (за умови 

відсутності конкретної ціни продажу певного товару) стандартом 

рекомендовано [МСФЗ 15:79] застосовувати такі методи: скоригованої оцінки 

ринку, «очікувані витрати плюс маржа» та  залишковий підхід. 

Крок 5. Підприємство визнає дохід, коли виконує зобов’язання щодо  

передачі обіцяного товару або послуги клієнтові. Актив передається, коли  

клієнт отримує контроль над активом [МСФЗ 15:31]. Тобто здатність керувати 

використанням активу та отримувати практично всю решту вигід від нього. 

Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим суб’єктам 

господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди від 

нього. 

При цьому новим стандартом передбачено два підходи до визнання доходу 

за договорами: визнання в певний момент часу і визнання протягом певного 

періоду. 

Наприклад, підприємство уклало договір на постачання бензини А-92 (100 

л по 30,49 грн) та  бензини А-95 (400 л по 31,49 грн) загальною вартістю 15645 

грн. Бензин А-92 (100 л по 30,49 грн) передано покупцю 01.04.2018 р.,  бензин 

А-95 (400 л по 31,49 грн) - 03.04.2018 р., а на наступний день отримано оплату 

за передані товари. 

Безумовне право на отримання винагороди у продавця виникає тільки 

після передачі контролю над двома товарами. 

Відобразимо в обліку господарські операції: 

01.04.18 р. передано  бензин А-92 (100 л по 30,49 грн) 

Дебет Контрактний актив               

Кредит Дохід                  на суму     3049 грн 

02.04.18 р. передано бензин А-95 (400 л по 31,49 грн) 

Дебет Дебіторська заборгованість 15645 грн 

Кредит Дохід                                     2596 грн 

Кредит Контрактний актив              3049 грн 

03.04.18 р. отримано оплату 

Дебет Грошові кошти 

Кредит Дебіторська заборгованість  на суму 15645 грн. 

Якщо зобов’язання щодо виконання виконується протягом певного часу  

підприємство визнає дохід протягом певного періоду часу, оцінюючи прогрес 

на шляху до повного його виконання.  
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Таким чином, підприємство, здійснюючи такі кроки, визнає дохід 

відповідно до основного принципу МСФЗ  (IFRS) 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами» (Revenue from Contracts with Customers), а саме  дохід визнає 

унаслідок передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, що відображає 

винагороду, право на яку  очікує отримати підприємство  в обмін на ці товари 

або послуги. 

Вбачається потреба подальших  досліджень положень даного стандарту в 

контексті  імплементації в українську облікову практику. 
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Розвиток підприємницької діяльності в системі інтеграції України у 

світову економіку є одним із суттєвих елементів удосконалення облікової 

системи підприємства. Посилення тенденцій глобалізації та диверсифікації 

економіки висувають перелік нових вимог до змістовного наповнення і форми 

зображання облікової інформації, що ставить перед науковцями-економістами 

нові завдання з удосконалення бухгалтерського обліку, як головного джерела 

інформації.  

Теперішній модернізований бізнес, що має вагоме місце на лавах світового 

ринку, є багатогранним та функціональним, і відповідно отримує додаткові 

можливості для подальшого розвитку та здійснення своєї діяльності за 

різноманітними напрямками  та сферами, що у свою чергу збільшує потреби 

користувачів облікової інформації того чи іншого підприємства. А тому, в 

контексті трансформації світової економічної  системи постає питання щодо 

застосування фінансової звітності за сегментами.  

Виникнення концепції фінансової звітності за сегментами, була 

запроваджена до практики облікового урегулювання наприкінці 1970-х років у 

США та на початку 1980-х років, також, була реалізована у системі МСФЗ, що 

стало відправним пунктом для її подальшого всесвітнього поширення.  

Сегмент, іншими словами центр відповідальності - це структурний 

підрозділ, об’єднання структурних підрозділів або сегмент діяльності, керівник 

якого несе відповідальність за результати його діяльності. Науковець О. Г. 

Задніпровський наголошує, що при організації формування управлінської 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr_2016.pdf
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звітності за центрами відповідальності необхідно попередньо провести поділ 

такого підприємства на центри відповідальності з дотриманням таких вимог: 

− центри відповідальності повинні бути пов’язані з функціональною та 

організаційною структурою підприємства; 

− кожен центр повинен очолювати менеджер; 

− для кожного центру слід обрати показник для виміру обсягу діяльності 

та бази розподілу витрат; 

− необхідно чітко розподілити сферу повноважень і відповідальності 

менеджера кожного центру відповідальності (менеджер відповідає тільки за ті 

показники, які він може контролювати); 

− для кожного центру відповідальності слід встановити форми внутрішньої 

звітності [4, с. 994]. 

Регулювання звітності за сегментами на міжнародному рівні здійснює 

МСФЗ 8 «Операційні сегменти», у якому вказано, що операційний сегмент - це 

компонент суб'єкта господарювання: 

а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти 

доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язані з операціями 

з іншими компонентами того самого суб'єкта господарювання); 

б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим 

керівником з операційної діяльності суб'єкта господарювання для прийняття 

рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів 

його діяльності; та 

в) про який доступна дискретна фінансова інформація. 

Операційний сегмент може стосуватися економічної діяльності, яка ще не 

генерує доходи, наприклад, операції з освоєння виробництва можуть бути 

операційними сегментами до отримання доходів [3].  

МСФЗ 8 «Операційні сегменти» вимагає від компаній включення у 

звітність фінансової та описової інформації про її звітні, а не операційні 

сегменти. Звітні сегменти – це операційні сегменти або об’єднання операційних 

сегментів, які відповідають певним критеріям [2]. 

Облік за сегментами в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є системою відображення, 

узагальнення та збору даних про діяльність окремих структурних підрозділів 

підприємства (центрів відповідальності). Такий облік входить як центральний 

елемент до складу управлінського обліку та діє одночасно з системою 

бухгалтерського фінансового обліку підприємства. 

Організаційну структуру ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в управлінському обліку 

представлено як сукупність ліній відповідальності всередині підприємства. У 

результаті цього організаційну структуру даного підприємства можна 

розглядати як сукупність різних центрів відповідальності, пов’язаних між 

собою особливостями виробничого циклу та лініями відповідальності (рис. 1).  

Застосування запропонованої єдиної моделі формування звітності за 

сегментами підприємствами газової промисловості дозволить реалізувати 

управлінський підхід у побудові оперативних стратегій підприємства з 

урахуванням ступеня ризику та норми прибутковості звітних сегментів, зробить 
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її показники порівнюваними між підприємствами однієї галузі, врахує 

специфічні доходи і витрати, які обов’язково мають включатися при визначенні 

фінансового результату сегмента, а які обов’язково мають виключатися з цього 

процесу, оскільки є несуттєвими та неважливими при визначенні фінансового 

результату сегмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Модель формування фінансової звітності за сегментами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ 

 

Отже, процес складання та подання фінансової звітності за сегментами 

залежить від правильного методологічного підходу щодо ідентифікації, 

реєстрації та групування інформації про звітні сегменти з метою її 

відображення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання, а рівень єдиної 

інформаційної бази забезпечує достовірність розкриття інформації про звітні 

сегменти та швидкість її формування. 
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Формування показників звітності за сегментами з урахуванням газотранспортної діяльності підприємства 
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Залучення інвестицій є одним з важливих етапів розвитку підприємства 

нафтопереробної промисловості. Умовою цього є володіння інвесторами та 

усіма іншими зацікавленими сторонами достовірною інформацією. Так, 

відсутність достовірної інформації на державному рівні призвела до того, що у 

2011 році Україні на три місяці було заборонено здійснювати торгівлю квотами 

згідно з Кіотським протоколом через недостатню прозорість їх обліку. А в 

лютому 2016 р. було повернуто 2,5 млн. євро, хоча Японія вимагала повернути 

всі отримані кошти (близько 300 млн. євро), проте Міністерство екології та 

природних ресурсів України підтвердило ефективність використання наданих 

коштів, після чого сума повернення була зменшена [1].  

На сьогодні не визначено, до яких саме аудиторів необхідно звертатися для 

підтвердження даних підприємства нафтопереробної промисловості про 

природоохоронну діяльність, адже, з одного боку, необхідно отримати 

підтвердження понесених витрат, що, по суті, стосується аудиту 

бухгалтерських записів, та оцінити доцільність, ефективність і, можливо, 

отримати рекомендації щодо покращення природоохоронної діяльності 

підприємства (що стосується екологічного аудиту).  

Для свідомого вибору між проведенням фінансового аудиту з урахуванням 

екологічних аспектів та екологічним аудитом, на нашу думку, доцільно 

розглянути їх окремо. Відповідно до Закону України “Про аудиторську 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws%20/show/995%20%20_k5%203
http://zakon2.rada.gov.ua/laws%20/show/995%20%20_k5%203
http://global-national.in.ua/archive/5-2015/202.pdf
http://global-national.in.ua/archive/5-2015/202.pdf
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діяльність”, аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної 

думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність 

вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з 

вимогами користувачів [2].  

Аудиторська діяльність загалом та аудиторська діяльність з урахуванням 

екологічного аспекту, зокрема, у сфері фінансового контролю регулюється 

Господарським кодексом України від № 436-IV 16.01.2003 року, Законом 

України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XII від 22.04.1993 року, іншими 

вітчизняними нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. Також у 

Законі № 3125-XII [2] зазначено, що особливості проведення інших видів 

аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством. Тобто під 

час проведення аудиту з урахуванням екологічного аспекту аудитор має 

враховувати також і нормативне регулювання екологічної діяльності, зокрема 

питання з охорони навколишнього природного середовища в Україні 

регулюються Законом України “Про охорону навколишнього природного 

середовища” № 1264-XII від 25.06.1991 року [3], а також земельним, водним, 

лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного 

повітря та іншим спеціальним законодавством. 

Для проведення аудиту природоохоронної діяльності підприємства 

нафтопереробної промисловості необхідно мати спеціальні знання, а не лише 

врахування відповідного законодавства під час перевірки, адже основною 

невирішеною проблемою такого виду аудиту є достовірна оцінка екологічних 

зобов’язань підприємства, а не лише правильність відображення понесених 

витрат на мінімізацію чи ліквідацію негативних наслідків діяльності для 

навколишнього середовища. Накопичення понесених витрат є недостатньою 

базою для прийняття управлінських рішень, оскільки вказана інформація може 

відображати значні грошові потоки, але все одно не достатні для ліквідації 

(мінімізації) завданої шкоди.  

Фінансові аудитори інколи зіштовхуються з проблемою вузько 

спеціалізованої діяльності підприємства (яка в значній мірі характерна для 

підприємств нафтопереробної промисловості), що потребує залучення 

додаткових експертів. Експерти в цих випадках можуть надавати консультації з 

окремих питань, що не входять до компетенції самих аудиторів. У випадку 

аудиту природоохоронної діяльності є можливість залучення екологічних 

експертів. Відповідно до Закону України “Про екологічну експертизу” № 45/95-

ВР від 09.02.1995 року, екологічна експертиза в Україні – вид науково-

практичної діяльності уповноважених державних органів, еколого-експертних 

формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому 

екологічному дослідженні, аналізі та оцінці підготовчих, проектних та інших 

матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати на стан 

навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків 

про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам 
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законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 

раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки, метою якої є запобігання негативному впливу 

антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та 

здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської 

діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах [4].  

Загалом, вважаємо за доцільне об’єднати екологічний та фінансовий аудит 

в одне поняття “фінансово-екологічний аудит” для відображення комплексного 

підходу до підтвердження економічних показників природоохоронної 

діяльності господарюючого суб’єкта. В такому випадку фінансово-екологічний 

аудит являтиме собою документально оформлений процес перевірки даних, 

відображених у бухгалтерському обліку, фінансовій та нефінансовій звітності 

підприємства. Проводиться пропонований вид аудиту спільно аудитором та 

екологічним аудитором для аналізу і порівняння фінансових та екологічних 

показників підприємства. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на бурхливий розвиток альтернативної 

відновної енергетики, нафтогазові компанії все ще залишаються головними 

гравцями на світовому енергетичному ринку. За оцінками спеціалістів, у 

найближчі десятиліття попит на нафту зросте на 30-40%, хоча інновації у галузі 
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енергозбереження можуть знизити цей показник [1]. Тобто підвищення 

ефективності видобутку та використання вуглеводнів – питання номер один як 

у науці, так і в економіці. Згідно із програмою «Нова енергетична стратегія 

України до 2035 року», в Україні має бути забезпечено нарощування видобутку 

вуглеводнів та раціоналізація їх розподілу та споживання [2]. Це означає, що і 

нафтогазові компанії мають сфокусувати свої зусилля на розвитку та 

впровадженні інноваційних розробок. Важливо зауважити, що ці процеси 

відбуваються на фоні зниження цін на нафту, що примушує нафтогазові 

компанії відтерміновувати капітальні інвестиції, скорочувати персонал. 

Характерною рисою розвитку нафтогазових компаній є зміни у бізнес-моделях. 

Широкого розповсюдження набули передача в концесію, використання 

аутсорсингових компаній, різних форм спільного володіння та управління 

підприємствами,  тощо. Отже, актуальним постає питання дослідження впливу 

особливостей таких бізнес-процесів у нафтогазовій галузі на організацію обліку 

за міжнародними стандартами як цінної інформаційної бази для прийняття 

управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність теми, що 

розглядається, зумовлює інтерес до неї зарубіжних та вітчизняних науковців. 

Окремі аспекти щодо вивчення впливу особливостей підприємств нафтогазової 

галузі на організацію та методику обліку розглядались вченими Задорожним З.-

М., Кафкою С.М. [6], Орловою В.К.[3], Пилипів Н.І. [4], Фіногеновим В.К., 

Григорьєвою Н.А. [5] та іншими. Ці та інші науковці у своїх працях 

досліджують питання особливостей окремих підприємств нафтогазової галузі 

та їх вплив на організацію обліку. Дослідження показали, що є потреба більш 

системного розгляду цього питання з огляду на удосконалення та осучаснення 

бізнес-процесів багатьох нафтогазових підприємств на тлі глобалізації 

економіки, урахування ступеня вертикальної інтеграції конкретних 

нафтогазових підприємств тощо.  

Мета дослідження - вивчення особливостей діяльності нафтогазових 

підприємств на кожній стадії апстріму та їх  впливу на організацію і методику 

обліку витрат за міжнародними стандартами, що сприятиме покращенню якості 

інформації для прийняття управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все, слід звернути увагу 

на різноплановість окремих стадій апстріму, як з точки зору продуктів, що 

створюються, так і з точки зору предметів праці. Загальноприйнято виділяти 

такі процеси апстріму: геологорозвідувальні роботи, буріння, видобуток.  

Перший з етапів – геологорозвідувальні роботи, основною метою яких є 

проведення досліджень щодо визначення геологічних умов району, 

визначається розташування родовища. Проводяться наступні роботи: збір та 

аналіз вже існуючих матеріалів досліджень щодо території; дослідження 

рельєфу та геологічної будови місцевості; виявлення хімічного складу 

наземних та підземних вод, вивчення характеристик ґрунтів; дослідження та 

визначення можливих небезпечних інженерних та геологічних процесів, їх 

впливу на навколишнє середовище; маршрутні спостереження та польові 
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дослідження; геофізичні дослідження; буріння розвідувальних свердловин та 

шурфів; лабораторні дослідження порід, води, грунтів; стаціонарні 

спостереження за змінами середовища; побудова стратиграфічних розрізів, 

написання звіту. Отже, геологорозвідувальні роботи за своєю суттю дуже 

різнорідні, трудомісткі, дороговартісні та розтягнуті в часі. Основним 

продуктом є одержана інформація, яка для цілей обліку може класифікуватись 

як нематеріальний актив або витрати періоду. Предметом праці може виступати 

територія, розвідувальна свердловина або відібрані породи. Геологічні роботи 

ускладнюються сезонністю, віддаленістю один від одного, а також від суб’єкта 

досліджень. Також геологорозвідувальні роботи мають важливе значення як 

при обґрунтуванні доцільності та можливості будівництва експлуатаційних 

свердловин, так і при розвідці продуктивних родовищ та покладів для 

складання проекту їх розробки. Ці та інші фактори вимагатимуть належної 

організації оцінки та обліку витрат майбутніх періодів, розподілу їх між 

звітними періодами та об’єктами обліку. 

Наступним етапом апстріму є буріння свердловин на нафту і газ. Найбільш 

характерними особливостями процесу буріння можна назвати такі:  

- великий вплив геолого-кліматичних факторів – кожен об’єкт має свої 

особливості;  

- віддаленість свердловин одна від одної та від підприємства;  

- предмет праці – порода, що розбурюється, територіально закріплений та 

відокремлений;  

- необхідність у великій кількості допоміжних та обслуговуючих 

виробництв, що зумовлено технологічною складністю та різноплановістю 

процесу буріння; 

- високий рівень фондомісткості бурових робіт;  

- довготривалість та безперервність бурових робіт. 

 При обліку на цьому етапі виникає питання щодо відображення 

підготовчих та вишко-монтажних робіт, яку можуть проводитись для декількох 

свердловин одночасно на одній площі. Проблемним є і питання обліку та 

розподілу витрат допоміжних виробництв для калькулювання собівартості 

окремої свердловини. Важливо також вірно обрати метод визнання доходів та 

витрат періоду від здійснення бурових робіт у підприємства – виконавця робіт. 

Видобуток нафти і газу має багато спільних особливостей із буровими 

роботами (віддаленість свердловин одна від одної, складна організаційна 

структура з великою кількістю допоміжних виробництв, висока фондомісткість 

тощо). Проте тут додаються і власні особливості процесу видобутку:  

- відсутність незавершеного виробництва;  

- одночасний видобуток двох або більше вуглеводнів;  

- предметом праці є родовище, яке не має вартості.  

На цьому етапі є необхідність розподілу витрат між видобутими 

вуглеводнями з метою калькулювання собівартості кожного з них. 

Характерною є висока питома вага споруд, які займають більше двох третин в 

складі основних засобів. Свердловини займають 60-70%, робочі машини і 
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обладнання - 10-15%, передавальні пристрої - майже 15%, [6]. Велику питому 

вагу у витратах займають і витрати на підземний ремонт свердловин, 

інтенсифікацію видобутку, а тому для обліку важливо розмежовувати витрати, 

що капіталізуються  та витрати періоду. 

Ступінь вертикальної інтеграції нафтогазових компаній накладає свій 

відбиток на облік витрат на всіх етапах апстріму,  і особливо яскраво це 

відображається на процесі будівництва свердловин. Так, якщо буріння 

здійснюється підрозділом, який є в структурі нафтогазової компанії і не є 

окремою юридичною особою, витрати на будівництво відображаються як 

звичайне створення основних засобів. Якщо будівництво свердловини 

здійснюється силами сторонніх організацій, то тут виникає необхідність 

відображати та доходи у відповідності із МСБО 11 «Будівельні контракти».  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Кожен етап апстріму 

суттєво відрізняється багатьма техніко-геологічними та організаційними 

особливостями та має вирішальний вплив на відображення витрат, а як 

наслідок – на формування фінансового результату звітного періоду. 

Перспективним напрямом дослідження вважаємо вивчення методики обліку 

витрат на розвідку, буріння та видобуток вуглеводнів із урахуванням 

досліджених раніше особливостей діяльності нафтогазових підприємств. 
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Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. Одночасно з визнанням дебіторської 

заборгованості відбувається її класифікація за певними критеріями: строк 

погашення та зв’язок з операційним циклом; об’єкти, щодо яких виникла 

дебіторська заборгованість; своєчасність погашення. 

Згідно з П(с)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється 

на довгострокову та поточну. При цьому враховуються два критерії: строк 

погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом. 

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

забогованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде 

погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської забогованості, яка 

не виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Наслідком кризового стану українських підприємств є  виникнення 

надмірної,некерованої дебіторської заборгованості, яка стає актуальною 

проблемою в політиці управління дебіторською заборгованістю. 

Сьогодні більшість українських підприємств  функціонують 

в складних умовах дестабілізації та нестійкого внутрішнього  і зовнішнього 

економічного середовища, подолання кризових явищ  та їх наслідків. 

Внаслідок  цього фінансові результати діяльності багатьох підприємств не 

адекватні  очікуванням і потенціалу.  Адже, загальне управління підприємством 

передбачає створення системи управління дебіторською заборгованістю.  

  В складних умовах підприємницької діяльності 

позачергового значення  для вітчизняних  підприємств стають проблеми 

якісного управління  дебіторською заборгованістю. Часто на підприємствах 

виникає сумнівна або безнадійна дебіторська заборгованість. Коефіцієнт 

сумнівності встановлюється підприємством виходячи з фактичної суми 

безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт 

сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення 

дебіторської заборгованості. Розрахунки,  які проведені згідно даних 

Державного комітету статистики України, свідчать що дебіторська 

заборгованість   на початок 2016 року в цілому по економіці збільшилась на 

719081,8 млн грн, темп росту становив майже 40%. Частка дебіторської 

заборгованості в оборотних фондах  підприємств станом на 1 січня 2016 

року  збільшилась на 1,9 п. п. та склала 61,3%. Найбільшого значення 
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дебіторська заборгованість набула у промисловості – 767422,2 млн грн, а також 

у оптовій та роздрібній торгівлі; ремонту автотранспортних засобів та 

мотоциклів – 702986,9 млн грн. Їх частка в структурі дебіторської 

заборгованості складає 30% та 27% відповідно. Такий зріст дебіторської 

заборгованості і її частки в оборотних активах говорить про неефективну 

кредитну політику господарств щодо покупців, або про зріст обсягу продажів, 

або про банкрутство і неплатоспроможність  деяких контрагентів. 

  Ефективне управління дебіторською заборгованістю повинно 

ґрунтуватися на розробленій кредитній політиці підприємства. В залежності 

від  рівня прибутковості і ризику кредитної діяльності підприємства 

розрізняють три типи кредитної політики підприємства по відношенню до 

покупців продукції: консервативний, помірний і агресивний.  

Вибір типу кредитної політики залежить від здатності підприємства 

збільшувати об’єми виробництва і реалізації, від інвестування в дебіторську 

заборгованість, від рівня допустимого операційного і фінансового ризику.  

Отже, з метою  досягнення належного рівня фінансової стійкості та 

забезпечення належних стійких результатів у фінансовому оздоровленні кожне  

підприємство  повинно намагатися  запобігати появі сумнівної та безнадійної 

дебіторської заборгованості. Важливою передумовою запобігання зазначених 

проблем є ефективне управління дебіторською заборгованістю та реалізація 

кредитної політики, яка приведе до підвищення попиту на продукцію 

та  забезпечить максимізацію прибутку.  
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В Україні є чимало так званих важко видобувних вуглеводнів. Це і поклади 

на глибинах понад 5000 м., і законсервовані свердловини, і навіть родовища, які 

навіть великим компаніям, зокрема державному ПАТ «Укргазвидобування», 

розробляти зараз збитково, а для порівняно невеликих видобувачів такі поклади 

є привабливими. Тому вони і працюють на ліцензійних площах 

ПАТ «Укргазвидобування» на умовах спільної діяльності. 
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В діючих нормативних документах з бухгалтерського обліку немає 

окремого стандарту, який би регламентував порядок обліку і складання 

фінансової звітності в умовах спільної діяльності. В П(С)БО 12 «Фінансові 

інвестиції» є окремий розділ, присвячений обліку спільної діяльності, але в 

ньому схематично розглядаються питання обліку тільки однієї організаційної 

форми спільної діяльності без утворення юридичної особи. Все це викликало 

необхідність у розробці Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

спільної діяльності без створення юридичної особи, які затверджені наказом 

Міністерства фінансів України 30 грудня 2011 року № 1873 (змінами і 

доповненнями) [1], де досить детально розглянуто порядок бухгалтерського 

обліку спільної діяльності знову тільки для однієї організаційної форми 

спільної діяльності без утворення юридичної особи, а інші форми залишилися 

поза увагою не тільки  Міністерства фінансів, а й науковців. 

Принципи складання та подання фінансової звітності суб’єктами 

господарювання, які приймають участь в спільній діяльності, викладено в 

МСФЗ 11 «Спільна діяльність» [2], згідно з яким спільна діяльність є 

діяльністю, яка спільно контролюється двома або декількома сторонами.  

Для спільної діяльності характерними є такі властивості: сторони спільної 

діяльності повинні бути пов’язані контрактною угодою;  контрактна угода 

надає всім учасникам спільної діяльності право спільного контролю над нею. 

Спільна діяльність може здійснюватися у формі спільної операції чи 

спільного підприємства.  

Ключовими моментами МСФЗ 11 «Спільна діяльність» є правильна 

класифікація форм спільної діяльності. Від цього залежить зміст і форми 

фінансової звітності, а значить і порядок ведення бухгалтерського обліку. 

Учасник спільної діяльності повинен, насамперед, визначити форму спільної 

діяльності, у якій він бере участь. Класифікація спільної діяльності як спільної 

операції або спільного підприємства залежить від прав і обов’язків сторін такої 

діяльності. 

Спільна операція є спільною діяльністю, яка передбачає наявність у сторін, 

що мають спільний контроль над нею прав на активи та обов’язки щодо 

зобов’язань, пов’язаних зі спільною діяльністю. Такі сторони називаються 

спільними операторами. Таким чином, спільний оператор − це сторона спільної 

операції, яка має спільний контроль над такою спільною діяльністю, права на 

активи і обов’язки щодо зобов’язань, пов’язаних зі спільною діяльністю. 

Спільне підприємство − це спільна діяльність, яка передбачає наявність у 

сторін, що мають спільний контроль над діяльністю, прав на чисті активи такої 

діяльності. Вони є учасниками спільного підприємства. Отже, учасник 

спільного підприємства − це сторона спільного підприємства, яка має спільний 

контроль над таким спільним підприємством та права на чисті активи такої 

діяльності. 

Принциповим є визначити різницю між спільними операціями та спільним 

підприємством в частині прав і обов’язків сторін спільної діяльності для цілей 

обліку, тому треба звернути увагу на загальне, притаманне спільній діяльності, 
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як спільної операції, так і спільному підприємству − це спільний контроль, без 

якого не може бути спільної діяльності. 

В міжнародних стандартах спільний контроль − це узгоджений контрактом 

розподіл контролю над діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення про 

значущу діяльність вимагають одностайної згоди сторін, між якими 

розподілено контроль [2]. 

Значуща діяльність − це діяльність об’єкта інвестицій (сторін спільної 

діяльності), яка суттєво впливає на дохід об’єкта інвестування або на результат 

діяльності за угодою. Кожна сторона спільної діяльності повинна оцінити, чи 

має вона спільний контроль над спільною діяльністю. Слід пам’ятати, що 

спільний контроль існує лише тоді, коли рішення стосовно значущості 

діяльності вимагають одностайної згоди сторін, які колективно контролюють 

діяльність. Оцінка того, ким контролюється діяльність − усіма сторонами, 

групою сторін або лише однією із сторін може потребувати застосування 

професійного судження, тому що іноді процес прийняття рішень, узгоджений 

сторонами у їхній контрактній угоді, неявно приводить до спільного контролю. 

Отже, головним  для визнання діяльності спільною є наявність спільного 

контролю. Спільна  діяльність − це або спільна операція, або спільне 

підприємство. Облік і звітність залежить від класифікації спільної діяльності: 

спільна операція або спільне підприємство, а головною класифікаційною 

ознакою при поділі спільної діяльності на спільну операцію і спільне 

підприємство є те, кому належать права на активи і обов’язки по зобов’язаннях, 

пов’язаних зі спільною діяльністю 
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Для того, щоб підприємство могло успішно виконувати ті завдання, які 

перед собою ставить, йому необхідно мати достатню кількість як предметів, так 

і засобів праці. Засоби праці, як правило, становлять найбільш значиму за 
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вартістю частину майна будь-якого підприємства. Ефективність їх 

використання чинить значний вплив на рівень ефективності діяльності всього 

підприємства.  

Завданням бухгалтерського обліку основних засобів є не тільки 

відображення в обліку операцій, пов’язаних з ними, але і контроль за їх 

використанням і наявністю. Контролювати їх використання потрібно в зв’язку з 

тим, що від цього прямо залежить правильність і  достовірність відображення 

інформації про основні засоби в фінансовій звітності. 

Спосіб і умови використання засобів праці визначають і особливості 

відображення в обліку певних операцій з ними.  

Насамперед, при оприбуткуванні цих активів береться до уваги, з якою 

метою цей актив було створено. Якщо  метою є використання  «у процесі 

виробництва/діяльності  або  постачання  товарів,  надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій» [1] – такі активи визнається основними засобами з 

відображенням на відповідних рахунках 101-109, 11 «Інші необоротні 

матеріальні активи». Майже всі  матеріальні необоротні активи потраплять до 

цієї категорії. Виняток можуть становити об’єкти нерухомості (земельні 

ділянки, будівлі, споруди). Якщо вони поступають на підприємство з метою 

«отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу» , 

відповідно до ПСБО 32 [2] «Інвестиційна нерухомість» – такі активи слід 

класифікувати як об’єкти інвестиційної нерухомості і відображати на рахунку 

100 «Інвестиційна нерухомість». 

При введенні в експлуатацію для подальшого нарахування амортизації 

потрібно вже детальніше розібратись в майбутніх умовах використання активу, 

а саме порядок одержання підприємством економічної вигоди від його 

використання. Звичайно, на сьогодні поширеною є практика для всіх основних 

засобів з метою нарахування амортизації вибирати прямолінійний метод. Але 

це не правильно. Прямолінійний метод доречно застосовувати до тих об’єктів, 

які приносять підприємству економічну вигоду від свого використання 

рівномірно (наприклад, будівлі, споруди). Але це не всі об’єкти. Застосування 

для амортизації недоречного методу призведе до неправильних сум нарахованої 

амортизації, недостовірної величини нарахованого зносу і залишкової вартості 

в балансі. Таким чином, достовірність даних фінансової звітності може суттєво 

постраждати.  

Умови використання основних засобів слід враховувати також і при 

оцінюванні як терміну корисного використання, так і величини ліквідаційної 

вартості.  

Звичайно, що з часом спосіб чи умови використання основних засобів 

можуть змінюватись. Крім того, обов’язком підприємства на кожну дату 

балансу є перегляд своїх оцінок термінів корисного використання, ліквідаційної 

вартості, методів амортизації на відповідність сучасним реаліям і умовам 

використання. В результаті багатьох чинників оцінки можуть змінюватись, а 

тому ці зміни потрібно своєчасно відображати в обліку. Порядок обліку таких 
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змін визначається ПСБО 6 [3] «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах».  Зокрема, в ньому зазначається, що зміни в облікових оцінках 

відображаються перспективно. Звертаємо увагу, що метод нарахування 

амортизації основних засобів теж вважається обліковою оцінкою. 

Підтвердження можна знайти в МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в 

облікових оцінках та помилки», де в п. 32 г) зазначається серед прикладів 

облікових оцінок  «очікувана модель споживання економічних вигід, утілених у 

них (активах)». В ПСБО 7 п. 28 [1] теж є вказівка на перспективне 

відображення впливу зміни методу нарахування амортизації.  

Спосіб використання буде враховуватись і при тестуванні основних засобів 

на можливе знецінення, так як зміни в способі використанні можуть привести 

до зменшення вартості використання, а отже і до його знецінення. 

Таким чином, можемо зробити висновок про величезний вплив способу 

використання основного засобу на відображення його в обліку. Для того, щоб у 

фінансовій звітності була відображена достовірна інформація про основні 

засоби, слід обов’язково враховувати особливості їх використання. 
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СЕКЦІЯ 6   

Фінансова система України – проблеми та перспективи розвитку 
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Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» облігація - 

це «цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає 

відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує 

зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у 

передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за 

облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення» [3].  

 Облігації як об’єкт інвестування мають певні характеристики, серед яких  

[5, с.12–13]:  

1) базові параметри, такі як фіксований номінал (грошова сума, яку 

емітент повинен виплатити власнику облігації на дату погашення); дата 

погашення (дата, визначена для повернення номіналу облігації) та визначеність 

грошових потоків (доходи, що отримує власник облігації, виражені або у 

вигляді регулярних платежів (купонів) (для купонної облігації), або у вигляді 

одноразового платежу (для дисконтної облігації));  

2) специфічні властивості, такі як безумовний характер здійснення 

купонних виплат і погашення номінальної вартості (обслуговування облігації 

здійснюється незалежно від динаміки її фінансових показників або будь-яких 

інших умов); регулярність і високий рівень прогнозованості грошових доходів 

за облігаціями (як власнику, так і емітенту у будь-який конкретний момент часу 

відомий як розмір доходів / витрат за облігаціями, так і періодичність їх 

отримання / виплат);  

3) особливості обігу на організованому фондовому ринку, такі як 

встановлення котирувань у відсотках до номінальної вартості, укладання угод 

купівлі-продажу з урахуванням накопиченого купонного доходу, періодичне 

припинення торгів за умов обігу на вторинному організованому ринку і 

переважно бездокументарна форма існування (у вигляді електронних записів у 

спеціалізованих системах обліку, а саме у депозитарній та реєстраторській). 

Створення умов для належного та ефективного функціонування ринку 

цінних паперів в Україні здійснює Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦПРФ), що є державним колегіальним органом, 

підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України. 

Згідно аналітичних даних НКЦПРФ в Україні відбувалося зниження 

емісійної діяльності на ринку облігацій протягом 2013–2017 років (рис. 1). 

Кількість зареєстрованих випусків облігацій знизилася з 304 у 2013 році до 114 

у 2017 році, тобто на 62,5% [4]. Обсяг зареєстрованих випусків корпоративних 
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облігацій знизився з 42,47 млрд. грн. у 2013 році до 5,65 млрд. грн. у 2016 році, 

тобто на 86,7%. Це пов’язано з високими кредитними ризиками, на які 

наражаються інвестори, а також низьким платоспроможним попитом на 

облігації.  
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Рис. 1 Динаміка кількості та обсягу зареєстрованих НКЦПФР випусків облігацій у 

2015–2017 роках 

Джерело: складено на основі [2] 

 

 Щодо структури обсягу зареєстрованих випусків облігацій, то протягом 

досліджуваного періоду переважали облігації підприємств. Крім того у 2015 і 

2016 роках облігації випускали виключно підприємства, проте у 2017 їх частка 

зменшилась до 67,67%. Натомість протягом досліджуваного періоду 

збільшилась частка випуску облігацій банків і у 2017 р. становила 32,34%. 

Облігації страхових компаній склали тільки 0,79% у 2014 році (рис.2).  
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 Рис. 2 Структура обсягу зареєстрованих випусків облігацій у 2015–2017 роках 

Джерело: складено на основі [2] 

 

Перешкодами на шляху розвитку ринку облігацій в Україні є [1, с.49]: 

- загальне падіння активності на фондовому ринку, скорочення активності 

інвесторів внаслідок нестабільності фінансово-економічного становищі; 

- низький рівень інформативності та прозорості ринку облігацій; 
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- відставання існуючої нормативно-правової бази функціонування ринку 

облігацій підприємств від розвитку реальних процесів на ньому; 

- помилки емітентів в ході емісії та обігу облігацій; 

- недостатність державного регулювання національного ринку облігацій; 

- недовіра населення до операцій на фондовому ринку. 

Згідно проведеного аналізу ринку облігацій в Україні можна зробити 

висновок про скорочення та відставання цього сегменту фінансового ринку від 

обсягів ринків облігацій розвинених країн світу. Саме тому назріла 

необхідність активізувати такий сегмент фінансового ринку, як ринок 

облігацій, що потребує подальших досліджень.  
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Однією із важливих умов прискорення процесу розширеного відтворення 

сукупного суспільного продукту в ринковій економіці є формування і розвиток 

ринку цінних паперів. Ринок корпоративних цінних паперів і, зокрема, ринок 

акцій, його особлива інфраструктура як складові частини ринкової економіки, 

створюють передумови для економічного зростання через можливість 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/25.pdf
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залучення підприємствами додаткових обсягів фіктивного капіталу. Саме тому 

аналіз ринку акцій є особливо важливим в сучасних економічних умовах. 

На даному етапі в Україні торгівля акціями на 99,5% загального обсягу 

торгів відбувається на позабіржовому ринку. Найбільш активно на 

позабіржовому ринку здійснюється обіг цінними паперами, торгівля якими 

була зупинена на фондових біржах [1]. На організованому ринку відбувається 

торгівля акціями тих емітентів, які переважно є предметом контрактів інтернет–

трейдингу. Торги із зазначеними емітентами залишаються незначними. 

Так у 2017 році Національною комісією із цінних паперів і фондового 

ринку зареєстровано 118 випусків акцій на суму 324,8 млрд. грн. Порівняно з 

аналогічним періодом 2016 року обсяг зареєстрованих випусків акцій 

збільшився на 125,5 млрд. грн. 

Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну 

структуру зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, 

зареєстровано ПАТ "ПРИВАТБАНК" та ПАТ "Ощадбанк" з метою збільшення 

статутного капіталу. 

Фондовий ринок характеризується, насамперед, обсягом біржової торгівлі 

цінними паперами, кількістю цінних паперів, які перебувають в обігу на 

фондових біржах. 

За результатами торгів на організованому ринку протягом січня-грудня 

2017 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 205,8 млрд. грн. 

З них обіг акцій становив лише 5,05 млрд. грн., тобто 2,5%. Консолідація 

біржових угод з акціями відбувалась на двох фондових біржах: «ПФТС» – 

3,16 млрд. грн. і «УБ» – 1,73 млрд. грн.  

Протягом січня-грудня 2017 року порівняно з даними аналогічного періоду 

2016 року обсяги біржових контрактів з акціями на організованому ринку 

зросли більше, ніж у 2 рази, або із 2,18 млрд. грн. до 5,05 млрд. грн. 

Однак, нестабільність ринку і низька ліквідність не сприяють появі 

інтересу у іноземних портфельних інвесторів. Кількість випусків, які 

торгуються на неорганізованому ринку, значно більша ніж тих, що знаходяться 

у біржових списках фондових бірж. Причиною такого нестабільного стану є 

відсутність на неорганізованому ринку принципу розрахунків «поставки проти 

оплати»; розкриття інформації (оприлюднення звітності емітентів, інформації 

про угоди); якісного нагляду за діями учасників (відсутність вимог щодо 

маніпулювання). Переважна більшість договорів на неорганізованому ринку 

укладаються в інтересах юридичних осіб-нерезидентів (81,8%). На фондових 

біржах контракти укладаються як в інтересах юридичних осіб-нерезидентів 

(33,8%), так і фізичних осіб-резидентів (33,3%) (останні є основними 

користувачами послуги інтернет-трейдингу). Результати аналізу свідчить, що 

вплив на обіг акцій здійснюється вузьким колом осіб – 2% унікальних 

інвесторів здійснюють більше 50% всіх операцій. Щодо організованого ринку, 

то 2% юридичних осіб вплинули на 58% обсягу торгів, 2% фізичних осіб 

вплинули на 80% обсягу торгів. На неорганізованому ринку 2% юридичних осіб 

вплинули на 44% обсягу торгів, 2% фізичних осіб вплинули на 92% обсягу [1]. 
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Якщо порівнювати, то середній обіг акцій на фондових біржах збільшився. 

Однак, на неорганізованому ринку обсяг середньозваженої угоди набагато вище 

біржового та середньоденний обіг становить майже 400 млн. грн. 
Таблиця 1  

Середньозважений торговельний обіг акцій за добу 

Організований Неорганізований 

Кількість угод (шт.) Оборот (млн.) Кількість угод (шт.) Обіг (млн.) 

252 11 89 392 

 

В 2017 році, за даними Національної комісії з регулювання цінних паперів 

та фондового ринку, продаж акцій та інших цінних паперів в країні зростав 

небаченими темпами. Втім, лідером з продажу є все ж облігації, акції ще 

залишаються в меншості. 

Зростання акцій підприємств з індексного кошика так: «Райффайзен Банк 

Аваль» + 125%, «МоторСіч» + 100%, «Донбасенерго» + 99,5%, «Укрнафта» + 

34%, «Центренерго» + 24%. Дорожчали і акції, які не входять до індексу. 

Наприклад, на 40% зросли цінні папери «Турбоатома» [1]. 

Зростання цін на руду і сталь, які як і раніше займають значну частку в 

українському експорті, дає підставу сподіватися на подальше відновлення 

економіки країни, що в свою чергу буде підвищувати інвестиційну 

привабливість акцій українських емітентів. Така логіка має підтвердження і в 

тому, що ростуть акції українських компаній не тільки в середині країни, але і 

за кордоном. Наприклад, впевнено підвищується котирування акцій 

залізорудної компанії Ferrexpo, які за 2017 рік підскочили на 118%. Акції 

Ferrexpo торгуються на Лондонській біржі, але активи компанії знаходяться в 

Україні. Однією із причин такого стрімкого зростання є падіння і знецінення 

вартості акцій протягом останніх років. 

Основною проблемою ринку акцій України на даний момент є мала 

кількість якісних емітентів, акції яких присутні в біржовому списку. Наслідком 

є низька капіталізація і низька ліквідність. В індексному кошику «Української 

біржі», де зосереджено основний обсяг торгівлі акціями в Україні, перебувають 

акції всього п'яти емітентів [1]. Характерною є також значна монополізація 

великих пакетів акцій. І акцій, які обертаються на біржі, стає все менше і менше 

з кожним роком. Однією із важливих проблем функціонування ринку акцій на 

сьогодні є ще й низька довіра акціонерів та інвесторів до акцій, що обертаються 

на фондовому ринку. Це пояснюється низьким ступенем прозорості більшості 

вітчизняних підприємств. Тому для підвищення довіри до ринку цінних паперів 

та, відповідно, забезпечення економічного зростання, необхідно вирішувати 

проблеми, які було окреслено. 
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В умовах ринкового середовища, яке характеризується невизначеністю та 

високою динамічністю, перед вітчизняними суб’єктами господарювання гостро 

постає проблема ефективного використання наявних ресурсів, пошуку резервів 

підвищення ефективності діяльності, оптимізації структури майна. Для 

вирішення цих завдань фінансові менеджери підприємства мають управляти 

його фінансовим потенціалом, забезпечивши його достатнє формування та 

оптимальне використання,  що сприятиме зростанню ринкової вартості 

підприємства, яка у свою чергу є важливим індикатором для потенційних 

інвесторів, кредиторів, акціонерів, державних структур та інших зовнішніх 

суб’єктів. 

Дослідження фінансового потенціалу підприємств, особливостей його 

формування та оцінювання вже тривалий час перебуває в полі зору провідних 

українських та іноземних науковців. Проведені дослідження та систематизація 

науково-теоретичних підходів до розуміння сутності поняття «фінансовий 

потенціал» дають змогу стверджувати про їх значну кількість,  несистемність та 

наявність значних сутнісних протиріч. 

Слід відмітити, що більшість науковців ототожнюють фінансовий 

потенціал з фінансовими ресурсами, якими воно може розпоряджатися для 

здійснення поточних та перспективних витрат. Проте ці два поняття не 

ідентичні, хоча й близькі за змістом. Фінансові ресурси необхідно розглядати 

як частину фінансового потенціалу, як базис, що його формує, проте сама по 

собі їх наявність ще не гарантує досягнення поставлених  цілей. Не менш 

важливою складовою фінансового потенціалу є здатність їх мобілізувати для 

забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємства.  

Систематизація наукових досліджень щодо висвітлення сутності 

фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії подана в табл. 1.  
Таблиця 1 

Систематизація визначень дефініції «фінансовий потенціал підприємства»  
Автор Визначення фінансового потенціалу підприємства 

1 2 
Ресурсний підхід 

Кунцевич О. В. [1] 
Здатність до оптимізації фінансової системи із залучення та 
використання фінансових ресурсів. 

Партин  Г. О.,  
Задерецька Р. І., 
Граціян О. В. [2] 

Здатність до раціонального та ефективного використання фінансових 
ресурсів, що перебувають у його розпорядженні, а також можливості до 
нарощення у разі необхідності, обсягів цих ресурсів. 

Терещенко Е. Ю. 
[3] 

Сукупність фінансових ресурсів, що знаходиться у розпорядженні 
підприємства, а також можливість, здатність та необхідність їх як 
простого, так і розширеного відтворення з метою забезпечення стійкого, 
динамічного та збалансованого розвитку підприємства. 
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Продовження табл. 1 

1 2 

Юдін М. А. [4] 

Розуміється інтегральний показник, що враховує показники фінансової 

стійкості підприємства й визначає обсяг фінансових ресурсів, що 

можуть бути додатково використані підприємством без загрози для 

фінансової автономії. 

Геналюк В. І. [5] 

До фінансового потенціалу включається обсяг власних, позичених та 

залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може 

розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат. 

Сердюк-Копчекчі   

Ю. В. [6] 

 

Сукупність фінансових ресурсів, які беруть участь у промислово-

господарській діяльності  та характеризуються можливістю їх 

залучення для фінансування як майбутньої діяльності промислових 

підприємств, так і їх стратегічних напрямків розвитку.  

Пузирьова П. В. [7] 

Сукупність фінансових ресурсів і можливостей підприємства, які дають 

змогу забезпечити визначений стратегічний напрямок розвитку 

підприємств. 

Результатний підхід 

Толпежніков Р. О. 

[8] 

Сукупність власних і залучених фінансових ресурсів підприємства та 

можливості системи з їх ефективного управління для забезпечення 

операційної та інвестиційної діяльності та досягнення 

загальносистемних цілей в умовах нестабільності факторів 

зовнішнього середовища. 

Турчак В. В.  , 

Чижинська С. Д.  [9] 

Сукупність власних і залучених фінансових ресурсів підприємства та 

можливості системи щодо їх ефективного управління для досягнення 

загальностратегічних цілей. 

Фомін П. А. [10] 
Це відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення 

максимально можливого фінансового результату. 

Паєнтко Т. [11] 
Сукупність фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію та 

нарощування економічного потенціалу з метою максимізації прибутку. 

 

Як бачимо, в економічній науці присутнє розмаїття уявлень щодо 

фінансового потенціалу підприємства. Узагальнення проведених досліджень 

щодо висвітлення сутності даної дефініції демонструє рисунок 1.1. 

 

 Ототожнення з 

поняттям фінансові 

ресурси  

 Трактування                      

як здатності до 

оптимізації          

фінансових               

ресурсів 

 Ототожнення з 

поняттям фінансові 

можливості  

 Комбінації 

підходів  

 Рис. 1 Науково-теоретичні підходи до висвітлення сутності «фінансовий потенціал 

підприємства» 

 

 Відносини, які виникають 

на підприємстві для 

отримання максимально 

можливого результату 
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Підсумовуючи вище висвітлене, сутність фінансового потенціалу слід 

трактувати як сукупність можливостей підприємства, які визначаються 

наявністю і організацією використання фінансових ресурсів та організаційних 

механізмів, спрямованих на забезпечення економічного розвитку підприємства 

на перспективу [12, с. 116]. Фінансовий потенціал є одним із основних 

чинників, який визначає успішність роботи підприємства в сучасних ринкових 

умовах,  рівень його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. 

Саме тому в основу його формування і нарощування має бути покладено 

системний підхід, орієнтований на максимальну взаємодію із зовнішнім 

середовищем та забезпечення реалізації цілей економічного зростання суб’єкта 

господарювання. 
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УДК 336.018:368.1       

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК СТРАХОВИХ  
ПОСЛУГ  УКРАЇНИ 

Губар О. Є. 

Черкаський державний технологічний університет 

e-mail: sash_@ukr.net  

 

Питання цифрової трансформації бізнесу в даний час є одними з найбільш 

актуальними. Дослідники бізнес-школи IMD (Швейцарія) застосовують термін 

«цифровий вихор» (Digital Vortex), щоб показати, як на перший погляд 

невеликі, іноді непомітні зміни, набираючи «вихрову» швидкість, 

перетворюються на величезні світові трансформації: так відкриваються нові 

можливості, яких не існувало, так народжуються знання та інформація, яких не 

було, так з’являються бізнес-моделі, які навіть не можна було уявити — так 

вихор «цифровізації» трансформує наше життя [1, c.89]. Якщо узагальнити 

світові тренди в галузі фінансових технологій (FinTech), то згідно бази даних 

LTP MEDICI на даний час існує 7891 компанія, що працює у цій сфері. Загалом, 

частка FinTech стартапів розподілилися таким чином: безпека даних – 4,2%, 

грошові перекази – 2,3%; стартапи допоміжного сервісу (регтех) – 1,9%; 

управління приватним капіталом – 4,8%; платежі – 19,1%; платформи онлайн-

фінансування – 4,2%, необанки – 0,4%; штучний інтелект – 3,1%, B2B-фінтех 

стартапи – 4,4%, банківські технології – 2,5%, блокчейн – 5%, криптовалюти – 

5,7%, технології страхування (іншуртех) – 6,7%, інвестиційні платформи – 11,2 

%, кредитування – 10,7% [2].  

Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 

2020 рр. визначено «цифрову» економіку ключовим двигуном 

конкурентоспроможності, продуктивності, інновацій та, загалом, економічного 

зростання України в глобальному «цифрово-економічному» середовищі [3]. У 

класичному розумінні поняття “цифрова економіка” означає діяльність, в якій 

основними засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, 

віртуальні) дані як числові, так і текстові [3]. Цифрова трансформація – це 

використання сучасних технологій для кардинального підвищення 

продуктивності та цінності підприємств.  

Для українського страхового бізнесу перехід на цифрові технології є 

нагально-необхідним як в макро-, так і в мікроекономічній аспектах розвитку. 

Основними чинниками цього є такі:  інтеграція у європейський страховий 
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простір, посилення рівня конкуренції як з боку страхових компаній, так і з боку 

альтернативних інноваційних страхових стартапів, неефективні бізнес-процеси 

більшості страховиків, орієнтовані, переважно, на ручну працю та паперові 

носії, досі залишається низькою якість страхових послуг водночас з високими 

страховими платежами.  

Впровадження інноваційних технологій потребує значних інвестицій. 

Наприклад, згідно даних аналітичної компанії CB Insights, за період з 2011 по 

2016 роки, в InsurTech (страхові технології) було вкладено більш ніж 16 млрд. 

дол. США. При цьому, більше ¾ загальної суми інвестицій було здійснено за 

2014-2016 рр. Згідно попередніх оцінок, обсяги інвестицій в інноваційні 

технології страхового сектору у 2017 р. склали понад 8 млрд. дол. США [4].  

Страхові лідери Berkshire Hathaway, Allianz, AXA, AIG інвестують у стартапи, 

щоб зберегти лідуючі позиції на страхових ринках. Перестрахувальні компанії 

також відзначаються активністю на вернчурному ринку, адже стартапи дають 

змогу отримати прямий доступ до клієнтів. Так, MunichRe інвестувала в 

акселератор Plug&Play, Swiss Re – у власний акселератор, Hannover Re – у 

венчурний фонд Finleap [4]. 

Найпоширенішим трендом InsurTech є технологія Digital-страхування 

(директ-страхування) – це дистанційний продаж страхових продуктів через 

інтернет або контакт-центр без участі страхових агентів. Значною перевагою 

Digital-страхування є присутність соціальних мереж, що сприяє поліпшенню 

якості обслуговування та налагодженні тісного зв’язку між страховою 

компанією та клієнтом. Адаптація до цифрового формату автоматизує та 

значно пришвидшує всі етапи страхування, починаючи від подання заяви і 

завершуючи врегулюванням страхового випадку. 

В Україні вже зроблено перший важливий крок в напрямі цифровізації 

страхової сфери через впровадження у лютому 2018 року технології укладення 

електронних договорів обов’язкового страхування [5]. Електронний договір 

формується  безпосередньо в базі даних МТСБУ. Таким чином, клієнт уникає 

ризиків отримати  фальшивий чи фальсифікований поліс, а інформація про 

новий договір гарантовано є зафіксованим в централізованій базі даних 

МТСБУ. Врегулювання страхового випадку здійснюється через електронний 

європротокол.  

Бар’єрами для широкого розвитку технологій  InsurTech  на вітчизняному 

ринку страхових послуг є:  

- відсутність системи правил, регламентів, стандартів збору, класифікації, 

зберігання та використання даних;  

- проблеми захисту інтелектуальної власності; 

- проблеми щодо захисту даних, ризики кібер-безпеки; 

- недостатність власних коштів страхових компаній для впровадження 

цифрових технологій; 

- низька інвестиційна привабливість страхового ринку України для 

зарубіжних ринків венчурного капіталу.  
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Ефективне впровадження технологій InsurTech в страховий сектор 

нерозривно пов’язане із підвищенням інвестиційної привабливості страхового 

ринку України та залученням іноземних інвестицій. Це має бути реалізовано, 

перш за все, через посилення якості державного регулювання страхового ринку, 

встановлення конкурентних умов для учасників ринку, впровадження вимог 

директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, зокрема, Solvency 

II, розвиток інфраструктури страхового ринку, а також забезпечення захисту 

прав споживачів страхових послуг. 
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У сучасних умовах ринкових відносин одним із основних завдань 

банківської системи є створення сприятливих умов для безперервності 

відтворювального процесу, насамперед, шляхом своєчасного задоволення 

потреби економічних агентів у необхідному капіталі. Одним з важливих шляхів 

виходу України із кризового стану займає удосконалення та подальший 

розвиток банківського кредитування.  

http://evris.law/uk/stattja-fintech-v-ukraini-chomu-potribno-rozvivati-rinok-finansovih-tehnologij/
http://evris.law/uk/stattja-fintech-v-ukraini-chomu-potribno-rozvivati-rinok-finansovih-tehnologij/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
https://parasol.ua/ua/news/127
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Кредит є економічною категорією, що тісно пов’язана з іншими 

економічними категоріями, такими як товар, виробництво, гроші тощо. 

Сьогодні кредит опосередковує всі стадії виробничого процесу і сприяє 

ефективному використанню обмежених ресурсів, а також підвищенню 

рентабельності виробництва. 

Кредит використовується як один із дієвих інструментів розвитку процесів 

інтеграції національної економіки у світову економічну систему. Структурна 

перебудова та стабілізація вітчизняної економіки практично неможлива без 

кредитної допомоги світового співтовариства. 

Банківський кредит можна розглядати у вузькому та широкому 

розуміннях. У широкому розумінні банківський кредит визначають як форму 

руху позичкового капіталу, в якій посередником виступає комерційний банк. У 

вузькому розумінні банківський кредит – це форма руху позичкового капіталу 

між банком як кредитором та іншими економічними суб’єктами як 

позичальниками. Обов’язковим атрибутом банківського кредиту є принципи 

його надання, а саме забезпеченість, повернення, терміновість, платність, 

цільове спрямування та кредитоспроможність позичальника[1]. 

Підвищення ефективності банківського сектору країни – одне з основних 

завдань на сьогодні. Адже в умовах сьогодення банківські установи дещо 

уповільнили свою діяльність на ринку кредитування, що є безумовним 

наслідком економічних та політичних процесів, які похитнули економіку не 

тільки нашої держави. Також за останній час змінилися умови по розрахунку 

кредитного ризику, що так чи інакше вплине на обсяг та якість кредитування 

юридичних осіб. 

Так,   наприклад,   кількість   банків   на 01.01.2017 склала 93, що майже 

вдвічі (на 87) менше ніж на 01.01.2014. Це пояснюється політикою НБУ щодо 

очищення банківської системи та ліквідації неплатоспроможних та непрозорих 

банків України. 

Для наочного представлення структури та динаміки кредитного ринку 

України слід зробити невеликий аналіз ситуації, яка мала місце бути за певний 

період часу. 

Побудуємо табл. 1 по обсягу кредитування юридичних осіб за період від 

01.01.2015 по 01.01.2017 рр. 
Таблиця 1 

Обсяг кредитування юридичних осіб станом на 01.01.2015 – 01.01.2017 

Рік Кредити та заборгованість клієнтів юридичних осіб (млн. грн.) 

01.01.2015 873,61 

у т.ч. в іноземній валюті 405,02 

01.01.2016 713,97 (-18,27%) 

у т.ч. в іноземній валюті 369,96 (-8,66%) 

01.01.2017 566,51 (-20,65%) 

у т.ч. в іноземній валюті 270,11 (-26,99%) 

Джерело: розроблено згідно з джерела [2] 
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Як видно з табл. 1, за аналізований період об’єм кредитування юридичних 

осіб склав 566,51 млн. грн. станом на 01.01.2017 та знизився на 20,65% у 

порівнянні із аналогічним періодом.  

Так, згідно з таблиці 1 видно, що іноземні кредити на 01.01.2017 

зменшились на 26,99% у порівнянні з 01.01.2016 роком та склали 270,11 млн. 

грн. Такі структурні зрушення кредитного портфеля відбулися за рахунок 

ефекту обмінного курсу, тобто із-за стрімкої девальвації гривні у період 2014-

2016 рр. валютні кредити були конвертовані в гривневі, що не свідчить про 

позитивну тенденцію та нормальне функціонування економіки. 

Слід відмітити, що на кредитному ринку України склалася певна структура 

кредитного портфелю, яка характеризується так: станом на 31.12.2016 р. частка 

наданих кредитів юридичним особам склала 84,3%, а фізичним особам відпо-

відно 15,7% [2]. Тобто, можна зробити висновок, що кредитування юридичних 

осіб є більш вагомою складовою в активних операціях українських банків. 

Банки України зараз переживають деякі труднощі із наданням кредитів 

юридичним особам. По перше, за рахунок того, що ціна залучення коштів для 

банків залишається ще досить великою, вони не можуть знижувати ставки по 

кредитам, що у свою чергу негативно впливає на обсяги кредитування. По-

друге, нова постанова НБУ № 351 вносить нові труднощі та непорозуміння 

щодо обчислення кредитного ризику та формування резервів. По-третє, самі 

юридичні особи поки що відносяться не досить сумлінно до повернення 

позичок та мають не завжди прозорі цілі по залученню кредиту[3]. 

Згідно проведеного дослідження щодо особливостей кредитування 

юридичних осіб можна надати деякі рекомендації для збільшення обсягів 

кредитування та поліпшення якості кредитного портфелю банків: 

– збільшення величини регулятивного капіталу банків, як варіант, за 

рахунок додаткових внесків акціонерів; 

– розроблення або купівля програмного забезпечення щодо удосконалення 

оцінки фінансового стану потенційного клієнта юридичної особи; 

– підвищення кваліфікації працівників банків, що дасть змогу якісніше 

оцінювати кредитний ризик; 

– формування достатніх резервів згідно із справедливої оцінки кредитного 

ризику для покриття можливих збитків; 

– додержання нормативів, які встановлює Національний банк України; 

– створення нових банківських продуктів та більш вигідніших умов щодо 

кредитування юридичних осіб, що дасть змогу конкурувати з іншими банками 

або бути лідером на ринку[4]. 

Отже, впровадження запропонованих рекомендацій дасть змогу банкам 

України наростити обсяги та якість кредитування юридичних осіб, та у 

довгостроковий період дасть можливість банкам сформувати такий кредитний 

портфель, за допомогою якого банки зможуть отримувати стабільний прибуток. 
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В умовах реформування вітчизняної економіки, яке полягає, зокрема, в 

зміні вектора економічного співробітництва й активізації інтеграції до 

європейського економічного простору, країна проголосила стратегічну мету – 

«впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції у світі» [1], що забезпечує дотримання основних державних 

соціальних стандартів і гарантій на рівні країн Європейського Союзу (ЄС). 

Одним із таких стандартів є рівень оплати праці. Політичні дії в країні, які 

призвели до тимчасової окупації АР Крим, військових дій у Донецькій і 

Луганській областях та економічної кризи, стали причиною спаду виробництва 

у різних видах економічної діяльності, що призвело до відчутного зниження 

життєвого рівня населення. За таких умов дослідження стану оплати праці в 

Україні є актуальним. 

Право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, задекларовано 

у Конституції України. У статті 1 Закону України «Про оплату праці» вказано, 

що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. Законом передбачено регулювання державою оплати 

праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом установлення 

розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій. У 

статті 3 ЗУ «Про оплату праці» зазначається, що мінімальна заробітна плата – 

це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану 

працівником місячну (годинну) норму праці. Умовою визначення розміру 

мінімальної заробітної плати є той факт, що мінімальна заробітна плата 
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встановлюється у розмірі, не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб [2].  

 У результаті аналізу виявлено надзвичайно низький рівень мінімальної 

заробітної плати в Україні порівняно з країнами ЄС. Одночасно встановлено 

зростання мінімальної заробітної плати протягом 2008–2017 років у країнах ЄС, 

за винятком Греції, (зменшення на 14%). У період з 2008 по 2017 роки 

мінімальна зарплата найбільше зросла в Болгарії (109%), Румунії (99%), 

Словаччині (80%), Естонії (69%), а також Латвії (65%) і Литві (64%) [3]. 

Виявлено постійне збільшення рівня мінімальної зарплати в Україні до 2015 

року і не тільки номінально, а й реально. Про це свідчить позитивна динаміка 

мінімальної зарплати відносно курсу долара до 2015 року, за винятком 2009 

року. Протягом 20052008 та 20102014 рр. спостерігалася позитивна 

тенденція до збільшення розміру мінімальної зарплати завдяки відносно 

сталому курсу долара. На початок 2014 року мінімальна зарплата досягла 

максимуму за всю історію України  152.44 долари з показником 1218 грн та 

офіційним курсом долара 7,99 грн. Зменшення рівня мінімальної заробітної 

плати на початку 2015 року було пов’язано зі зростанням курсу долара 

практично вдвічі поряд з незмінним рівнем мінімальної заробітної плати. 

Починаючи з 2017 р. в Україні відбулося значне підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати до 3200 грн (118,5 дол.) [4]. Проте навіть таке 

різке підвищення не поліпшило рівень та якість життя населення, адже разом із 

цим підвищився курс долара і відповідно ціни на товари та послуги. Попри 

різке підвищення з 01.01.2017, рівень мінімальної заробітної плати в Україні 

залишається нижчим за фактичний прожитковий мінімум для працездатного 

населення. У той час, як у європейській практиці розмір мінімальної заробітної 

плати має перевищувати прожитковий мінімум у 2 – 2,5 рази [5]. Аналізуючи 

динаміку вищезазначених показників в Україні з 2008 по 2017 роки, можна 

стверджувати, що до 2008 року мінімальна заробітна плата була меншою за 

прожитковий мінімум. Проте починаючи з 2009 року спостерігається тенденція 

до незначного перевищення розміру цього показника. Найбільше перевищення 

відбулось у 2017 році (в 1,88 разів), що пов’язано з різким підвищенням розміру 

мінімальної зарплати.  

Ще одним показником оцінювання соціально-економічного стану 

населення є середня заробітна плата. Виявлено значну диференціацію рівня 

середньої заробітної плати у розрізі регіонів: найнижчий розмір зарплати у 

2017 р. в Чернігівській області – 6656 грн, найвище значення у м. Києві – 14035 

грн, Київській – 8719 грн, Донецькій – 9886 грн, Миколаївській – 8828 грн, що 

свідчить про відмінності у рівні життя населення кожного регіону, спричинені 

особливістю галузевої структури економіки регіонів [6].  

Отже, в результаті аналізу мінімальної та середньої заробітної плати в 

Україні та країнах–членах ЄС установлено, що їх розмір в Україні, навіть після 

підвищення у 2017 році, залишається найнижчим. Виявлено, що визначення 

розміру мінімальної заробітної плати як однієї з основних соціальних гарантій 

здійснюється без врахування повною мірою реальних потреб 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 240 

середньостатистичної української сім’ї. Таким чином, використовуючи досвід 

європейських країн і враховуючи економічну ситуацію в Україні, варто 

узгоджувати розмір соціальних стандартів з реаліями життя населення. 
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Підприємницький сектор України працює в період ринкових перетворень в 

Україні, що характеризується мінливістю та невизначеністю чинників 

зовнішнього середовища. У зв’язку з цим, посилюється роль та значення 

ефективного функціонування промислових підприємств – основної складової 

реального сектора економіки. Поступовий перехід до нових форм 

господарювання зумовив гостру потребу розроблення адаптованих до сучасної 

практики механізмів управління їх фінансово-господарською діяльністю, серед 

яких особливої уваги заслуговує організація управління грошовими потоками. 

Управління ними має важливе значення для реалізації ключових цілей 

підприємств будь-якої форми власності та є запорукою їх сталого фінансового 

стану. Адже шляхом збалансування обсягів надходження і використання 

грошових коштів та синхронізації їх у часі досягається забезпечення фінансової 

рівноваги та прискорення реалізації внутрішньогосподарських завдань 

господарських суб’єктів. І, навпаки, відсутність належної уваги до управління 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
https://minfin.com.ua/ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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грошовими потоками може значно ускладнити роботу підприємств, 

спричинивши загрозу банкрутства. 

При цьому, грошові кошти на рівні господарського суб’єкта розглядають 

як ресурс і як результат діяльності підприємства. Гроші є матеріальною 

основою фінансових ресурсів підприємства. Їх наявність на момент оцінки 

характеризує обсяг наявних фінансових ресурсів, що можуть інвестуватись у 

новий цикл господарської діяльності, визначає стан поточної 

платоспроможності підприємства та ліквідності його активів. 

Одночасно грошові кошти є результатом операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємства. Обсяг їх генерування в процесі 

операційної діяльності засвідчує визнання ринком товарів та послуг, що 

пропонуються підприємством. Гроші як результат інвестиційної діяльності, 

характеризують, з одного боку, отриманий поточний ефект їх збільшення у 

порівнянні з сумою, авансованою в інвестиційні проекти, а з іншого боку, 

обсяги іммобілізації грошової маси з інвестиційних проектів у зв’язку із їх 

закінченням або виходом із них. Грошові кошти як результат фінансової 

діяльності характеризують обсяги залучення підприємством грошей на 

фінансовому ринку. 

Грошові потоки підприємств хімічної промисловості мають низку 

властивостей щодо їх характеру, обсягів та змісту, наявність яких нерозривно 

пов’язана з його суттю. До даних властивостей належать наступні: залежність 

від виду діяльності;  ліквідність;  рухливість; документованість; зручність 

подання; ефективність; балансування; рівномірність; синхронність; 

підвладність часу;  кругообіг. Врахування вище визначених особливостей при 

управлінні грошовими потоками на підприємствах України, на нашу думку, 

дозволить значно підвищити ефективність такого менеджменту.  

Крім вищезазначеного, ефективне управління грошовими потоками 

передбачає визначення базових положень щодо організації управління ними: 

грошові потоки не можуть виникати в результаті пасивної економічної 

поведінки підприємства; грошові потоки є невід’ємною складовою фінансового 

та операційного циклів, що вимагає узгодження фінансових рішень між усіма 

напрямками управління фінансами підприємства; управління грошовими 

потоками потребує відповідного інформаційного наповнення системи 

прийняття управлінських рішень;  управління грошовими потоками передбачає 

однозначність трактування прийнятих фінансових рішень, чіткість доведення їх 

до виконавців та забезпечення адекватного зворотного зв’язку – моніторингу, 

перегляду та корегування фінансових рішень [1]. 

 Обов’язковим та вагомим елементом управління рухом грошових коштів є 

постійний та систематичний фінансовий аналіз, основними завданнями якого є: 

виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків 

підприємства; оцінка ступеню раціонального використання грошових коштів; 

виявлення і запобігання особливості виникнення ситуації банкрутства 

підприємства; вивчення факторів і прогноз збалансованості та синхронності 

грошових потоків за обсягом і часом для забезпечення платоспроможності 
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підприємства;  пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності 

використання грошових потоків в процесі операційної, інвестиційної і 

фінансової діяльності та інші [2].  

Одним із найважливіших завдань управління грошовими потоками є 

підвищення рівня розрахунково-платіжної дисципліни.  

Розрахунково-платіжна дисципліна передбачає зобов’язання суб’єктів 

господарювання дотримуватися встановлених правил проведення 

розрахункових операцій та здійснення на цій основі платежів за фінансовими 

зобов’язаннями в повному обсязі та у встановлені строки.  

Оцінка розрахунково-платіжної дисципліни передбачає дослідження 

взаємовідносин, що виникають на кінцевому етапі співробітництва 

підприємства з великою кількістю юридичних та фізичних осіб. Це розрахунки 

із постачальниками та підрядчиками, з покупцями та замовниками, розрахунки 

з банками за кредитами і позиками та із державою за зобов’язаннями по сплаті 

податків та зборів. 

Серед основних організаційно-економічних заходів підвищення рівня 

розрахунково-платіжної дисципліни покупців потрібно застосовувати такі: 

- використання різноманітних форм та методів реалізації продукції, які б 

стимулювали погашення дебіторської заборгованості;  

- орієнтація на більшу кількість покупців; 

- вибір обслуговуючих банків відповідно до їх потенційних можливостей 

проведення термінових платежів, що забезпечується широкою 

кореспондентською мережею і наявністю системи електронних платежів та 

використання банківської гарантії при реалізації продукції із відстрочкою 

платежу;  

- використання сучасних форм рефінансування дебіторської 

заборгованості; 

- підвищення кваліфікації менеджерів підприємства та забезпечення 

якісного оперативного фінансового планування і контролю розрахунків; 

- використання практики господарських судів до недобросовісних 

покупців. 

Одним з найбільш важливих і складних етапів управління грошовими 

потоками підприємства є їх оптимізація. Оптимізація грошових потоків є 

вибором найкращих форм їх організації з урахуванням умов і особливостей 

здійснення господарської діяльності. Основними цілями оптимізації грошових 

потоків підприємства є: 

1) забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків; 

2) забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі; 

3) забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства. 

Основними об'єктами оптимізації виступають: 

1) позитивний грошовий потік; 

2) негативний грошовий потік; 

3) чистий грошовий потік 

4) залишок грошових коштів. 
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Важливою передумовою здійснення оптимізації грошових потоків є 

з’ясування факторів, які впливають на їх обсяги та характер формування в часі.  

До числа   таких факторів належать:кон’юнктура товарного і фондового 

ринків,   система   оподаткування   підприємств, доступність кредитних 

ресурсів,   життєвий цикл підприємства, тривалість операційного циклу, 

ступінь операційного ризику, сезонність виробництва та реалізації продукції та 

інші. 

Отже, особливістю системи управління рухом грошових коштів є те, що 

вона індивідуальна для кожного підприємства, оскільки необхідно враховувати 

особливості його фінансово-господарської діяльності та специфічні умови 

зовнішнього і внутрішнього середовища її реалізації. Одним із основних 

елементів ефективного планування грошових потоків підприємства та 

нівелювання ризиків є визначення мінімального рівня залишку грошових 

коштів на рахунку підприємства. 
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У сучасних економічних умовах цінні папери та ринок їх обігу є однією із 

найважливіших складових, які забезпечують ефективне функціонування всього 

ринкового механізму. Одним із шляхів виходу із складного фінансово-

економічного стану, з нашої точки зору, є створення належних умов для 

прогресивного розвитку та функціонування ринку цінних паперів, який сприяє 

руху капіталу. Український фондовий ринок є організованим ринком торгівлі 

фінансовими інструментами, важливою складовою якого є ринок цінних 

паперів. 

Фондовий ринок в країні характеризується, насамперед, обсягом біржової 

торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу 

на фондових біржах.  

В Україні на початок 2018 року функціонували такі фондові біржі: 

ПАТ «Українська біржа» (м. Київ), ПАТ «Фондова біржа 

mailto:romakuzk@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A3%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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«Перспектива» (м. Дніпро), ПрАТ «Українська міжбанківська валютна 

біржа» (м. Київ), ПАТ «Київська Міжнародна Фондова Біржа» (м. Київ), 

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (м. Київ), ПрАТ «Фондова біржа 

Універсальна» (м. Дніпро), ПрАТ "Фондова біржа «Іннекс» (до 2006 року АТ 

«Донецька фондова біржа») (м. Київ), ПрАТ «Українська фондова 

біржа» (м. Київ) [1]. 

Найбільшими організаторами торгів цінними паперами в Україні протягом 

періоду, який досліджувався, є ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (обсяг 

біржових угод склав 127,43 млрд. грн. у 2018 році), ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС» (64,34 млрд. грн.) і ПАТ «Українська біржа» (13,41 млрд. грн.) [1, 2, 3]. 

Однак, доцільно відзначити значне скорочення біржового обороту. Так, 

обсяг біржових контрактів, укладених на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 

у 2018 році склав лише 56,8% від значення цього ж показника у 2015 році. На 

другій за обсягами укладених угод ПАТ «Фондова біржа ПФТС» у 2015–2017 

роках не спостерігалось позитивної тенденції: якщо у 2016 році оборот зріс до 

95 023,54 млн. грн., то у 2017 році знову скоротився до 64344,47 млн. грн., 

тобто на 32,3 %. Загалом за результатами торгів на організованому ринку 

протягом 2015-2017 років обсяг біржових контрактів з цінними паперами 

стабільно скорочувався і вкінці періоду склав 205,8 млрд. грн., що на 29,2 % 

менше, ніж у 2015 році. 

Така ситуація на ринку цінних паперів частково пов’язана і з зменшенням 

кількості акціонерних товариств в Україні. А саме: у кінці 2016 року їхня 

кількість становила 15266; станом на 1 грудня 2017 року – 14658, а на початок 

березня 2018 року цей показник становить 14763 [4]. 
Таблиця 1 

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами, млн. грн. 

Організатор торгівлі 
роки 

2015 2016 2017 

ІННЕКС 5,09 1,98 145,43 

КМФБ 3565,31 1743,32 81,76 

Перспектива 224455,51 136296,56 127425,03 

ПФТС 53621,41 95023,54 64344,47 

УБ 6692,43 3536,08 13405,45 

УМВБ 5,94 21,71 0,00 

Універсальна –* 252,09 399,20 

УФБ 301,98 18,93 1,17 

Усього 290771,03 236953,29 205802,50 

*відсутні показники 

Джерело: узагальнено авторами на основі [1, 2, 3]. 

 

У 2017 році в Україні збільшився обсяг випуску цінних паперів. Основною 

передумовою цього стали значні емісії акцій двох державних банків. За 

інформацією НКЦПФР, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%9F%D0%A4%D0%A2%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%22&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%22&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
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зареєстрованих Комісією в 2017 році, становив 353,68 млрд. грн., що виявилось 

на 132 млрд. грн. більше показника 2016 року (221,17 млрд. грн.). 

Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну 

структуру зареєстрованих випусків протягом 2017 року, були здійснені з метою 

збільшення статутного капіталу ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Ощадбанк». 

Крім того, у 2017 році регулятор зареєстрував 114 випусків облігацій 

підприємств на суму 8,35 млрд. грн. або на 2,8 млрд. грн. більше ніж у 2016 

році. 

Також Комісією було зареєстровано 2 випуски опціонних сертифікатів на 

загальну суму 32,45 млн. грн. (на 166,43 млн. грн. менше ніж у 2016 році). 

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, 

зареєстрованих НКЦПФР протягом 2017 року, становив 6,26 млрд. грн., що 

виявилося на 0,89 млрд. грн. більше порівняно з 2016 роком [1-3]. 

У свою чергу обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів 

склав 13,71 млрд. грн. або на 2,98 млрд. грн. більше ніж у 2016 році. 

Попри наявність окремих позитивних тенденцій, фондовий ринок 

залишається одним з найслабших елементів української фінансової системи. 

Узагальнивши результати досліджень українських науковців щодо сучасного 

стану фондового ринку України серед проблем його розвитку доцільно 

виділити такі: 

1) занадто велика кількість фондових бірж (окремі біржі здійснюють 

операції нерегулярно і в незначних обсягах); 2) фрагментарність біржової та 

депозитарної структури, відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з 

депозитарною системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і 

клірингу [5]; 3) фондовий ринок не приносить прибутку торговцям, що нівелює 

їх зацікавленість та знижує ліквідність ринку; 4) незначна кількість ліквідних та 

інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, відсутність ліквідних 

цінних паперів публічних акціонерних компаній [5]; 5) низький рівень гарантії 

повернення інвестицій для іноземних інвесторів через недосконалість 

валютного регулювання; 6) відсутність можливості верифікації інформації 

щодо загального обсягу торгів на біржовому ринку (зокрема, стосовно 

позалістингових цінних паперів), що не сприяє прозорості й відкритості ринку, 

а отже знижує довіру до вітчизняних цінних паперів [5]; 7) дефіцит 

кваліфікованих трудових ресурсів; 8) обмежена законодавча база щодо 

фондового ринку; 9) недооцінка потенціалу фондового ринку економічними 

суб’єктами; 10) низький рівень специфікації прав власності, що зумовлює 

численні корпоративні конфлікти; 11) слабкість внутрішніх інституційних 

інвесторів, представлених інститутами спільного інвестування, недержавними 

пенсійними фондами та страховими компаніями, низька активність фізичних 

осіб на ринку цінних паперів [6]; 12) низький рівень зацікавленості 

стратегічних іноземних інвесторів у вітчизняному фондовому ринку. 

Отже, за результатами проведеного дослідження та на основі пропозицій, 

викладених у науковій періодичні літературі, вважаємо за доцільне узагальнити 

такі напрямки виведення з кризового стану українського фондового ринку: 
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1. Роз’яснення потенційних можливостей, налагодження тісного 

співробітництва в рамках міжнародних організацій з метою створення 

позитивного іміджу українського фондового ринку серед зарубіжних та 

вітчизняних інвесторів [7]; 

2. Створення законодавчих та економічних умов для раціональної 

дивідендної політики; 

3. Розбудова національної депозитарно-клірингової системи, створення 

єдиного центрального депозитарію корпоративних цінних паперів, 

вдосконалення обліку прав власності на цінні папери, запровадження 

міжнародних стандартів; 

4. Кардинальне оновлення принципів роботи фондової біржі, завдяки яким 

вітчизняні підприємці змогли б залучати новий капітал [7]; 

5. Приваблення на ринок заощаджень населення завдяки вдосконаленню 

законодавства [7]; 

6. Розширення кількості фінансових інструментів, доступних для 

інвесторів; 

7. Узгодження нормативної бази регулювання ринку фінансових послуг із 

світовими стандартами [6]; 

8. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку. 

З нашої точки зору, реалізація запропонованих напрямків вдосконалення 

фондового ринку в Україні буде сприяти його зростанню і дозволить швидко 

вирішити виявлені проблеми розвитку. Це, своєю чергою, сприятиме 

покращенню інвестиційної привабливості та безпеки, а, отже, і загальному 

економічному зростанню в Україні.  
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В останнє десятиліття активізація передових технологій та нових 

фінансових продуктів сприяла інтенсивному розвитку фінансової системи 

економічно потужних країн. Інноваційний вектор модернізації будь-якої 

економічної діяльності є вирішальним фактором підвищення 

конкурентоспроможності будь-якого економічного суб’єкта. Однак, питання 

врегулювання складних економічних відносин у ході реалізації фінансових 

інноваційних технологій та забезпечення їх ефективності досліджені й 

розроблені недостатньо [1]. З кожним роком світ все більше стає цифровим. 

Засоби масової інформації, магазини і просто спілкування вже звичні в мережі. 

Зараз трансформацію переживає фінансовий сектор. В інтернет «йдуть» банки, 

платежі, кредитування, краудфандінг, з'являються різноманітні криптовалюти. 

Поки що відсутнє єдине тлумачення такого поняття як «FinTech» (або 

фінансових технологій), незважаючи на те, що цей термін вже активно 

вживається протягом кількох років. Найбільш загальне визначення FinTech 

(financial technology) - галузь економіки, що складається з компаній, які 

використовують технології для надання фінансових послуг більш ефективним 

способом. Компанії з цієї галузі, в більшості своїй, є стартапами, створеними з 

метою здійснення прориву в уже існуючих фінансових системах і організаціях, 

що не використовують програмні продукти. Також фінансові технології можна, 

на нашу думку, визначати як сферу дії технічних стартапів, які роблять 

переворот в таких напрямках, як мобільні платежі, перекази грошей, позики, 

залучення коштів і навіть управління активами. Також це бізнес-напрямок, в 

основі якого лежить використання програмних продуктів для надання 

фінансових послуг [2]. Отже, фінансова технологія — це економічна і 

фінансова теорія, математичні й статистичні методи. Обізнаність про готові 

фінансові розробки, комп’ютерна та телекомунікаційна техніка тощо.  

У звіті аудиторської компанії Pricewaterhouse Coopers визначено десять 

технологічних чинників, що визначатимуть конкуренцію в сегменті фінансових 

послуг до 2020 року. Також компанія виділила шість пріоритетних областей, на 

http://ndi-fp.asta.edu.ua/
https://ukr.segodnya.ua/economics/finance/efir-triol-laytkoin-desh-konkurenty-bitkoina-nabirayut-populyarnost-1112901.html
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які повинні звертати увагу фінансові організації. Кібербезпека, аналітика даних 

про клієнтів і блокчейн потрапили в основні фактори, які будуть впливати на 

розвиток ринків фінансових послуг до 2020 року. 

Наведемо десять найважливіших технологічних факторів: 

1. Фінансові технології будуть сприяти зміні бізнес-моделей. 

2. Економіка спільного споживання стане невід'ємною частиною 

фінансової системи. 

3. Технологія блокчейн викличе радикальну реструктуризацію галузі. 

4. Цифровий формат стане основним. 

5. Аналітика даних про клієнтів стане основним інструментом 

прогнозування зростання виручки і рентабельності. 

6. Розвиток робототехніки і штучного інтелекту дасть початок хвилі 

локалізації та повернення активів, раніше виведених за кордон. 

7. Публічна хмара стане основною інфраструктурної моделлю. 

8. Кібербезпека стане одним з головних інструментів захисту фінансових 

організацій. 

9. Азіатські країни вийдуть в лідери технологічних інновацій. 

10. Регулюючі органи також будуть приділяти більше уваги питанням 

технологічного характеру. 

Відповідно виділимо шість пріоритетів, намічених на 2020 рік, на які 

повинні звертати увагу фінансові організації.: 

1. Відновити операційну модель в частині інформаційних технологій для 

підготовки до того, що стане нормою в найближчому майбутньому. 

2. Скоротити витрати за рахунок спрощення старих систем і впровадження 

робототехніки і систем штучного інтелекту. 

3. Нарощувати технологічні можливості для збору максимальної кількості 

даних про потреби своїх клієнтів. 

4. Підготувати архітектуру своїх систем до підключення до чого завгодно, 

де завгодно. 

5. Приділяти максимум уваги кібербезпеці. 

6. Забезпечити собі доступ до людських ресурсів, що володіє здібностями і 

навичками, необхідними для виконання завдань і перемоги в конкурентній 

боротьбі [3, 4]. 

В Україні фінансові технології почали досить швидко розвиватися після 

кризи 2008 року. Щоб скоротити свої витрати і оптимізувати роботу, банки 

запустили роботів-консультантів, почали пропонувати кредити онлайн і 

переміщати фінансові платежі в інтернет. Поштовхом для розвитку фінансових 

технологій стали мобільний інтернет, поширення смартфонів і незадоволеність 

населення банківськими послугами. 

На вітчизняному ринку Фінтех з'явилися кілька трендів: 

1) Послуги через мобільний телефон. Практично кожна друга людина на 

планеті має смартфон. З появою великих екранів, зручних мобільних додатків 

людям простіше робити платежі і користуватися цілим спектром фінансових 

послуг. 
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2) Фінансові послуги та соціальні мережі. Фінтех-компанії навчилися 

аналізувати інформацію в соціальних мережах. Це дозволило пропонувати 

клієнтам персоналізовані послуги. А масове поширення додатків спростило 

комунікацію між фінансовою компанією і клієнтом. Це допомагає краще 

інформувати і навчати користувачів. 

3) Альтернативні платежі. Після появи електронних гаманців, мобільних 

платежів доступ до фінансових послуг отримали мільйони людей. 

4) Маркетплейси. Розвиток небанківських послуг кредитування дозволило 

надавати кредити клієнтам через посередницькі цифрові платформи, які 

з'єднують кредиторів з позичальниками, з використанням власних коштів таких 

платформ або ж прямим кредитуванням між учасниками. 

5) Нові бізнес-моделі. З розвитком платформ-агрегаторів послуг, які 

пропонуватимуть користувачеві усі послуги безкоштовно або за невелику 

плату, банкам потрібно буде міняти умови надання своїх послуг. Маркетплейси 

стають прямими конкурентами банків. 

6) Штучний інтелект. Використання штучного інтелекту дає можливість 

автоматизувати багато важливих банківських послуг. Вже сьогодні банки 

використовують ботів, які відповідають на запитання клієнтів. Виникнення чат-

бот-інструментів для повідомлень краще персоналізує фінансову грамотність. 

7) Цифрова ідентифікація і біометрія. Біометрія, яка включає 

ідентифікацію за відбитками пальця або розпізнавання обличчя, змінює спосіб 

надання фінансових послуг. Складність введення паролів і кодів стримує 

велику частину людей від користування новими цифровими фінансовими 

рішеннями. 

8) Відкриті API (інтерфейси програмування додатків) спрощують 

розробникам створення нових продуктів і послуг фінтех-компаніям. 

Для розвитку Фінтех необхідні стабільне покриття мобільним зв'язком та 

інтернетом, сприятливе законодавство, доступ до капіталу і інвестицій та, що 

дуже важливо, освічені люди. Зараз український Фінтех на етапі зародження. 

Донедавна найбільшим прикладом Фінтех був нині державний ПриватБанк. 

Його технологічні послуги випереджали не лише український ринок, але і 

європейський. 

Перше дослідження Фінтех-сектора в Україні презентували проект USAID 

"Трансформація фінансового сектора" і UNIT.City. За їх оцінками в Україні 80 

Фінтех-провайдерів. Вони працюють в таких напрямках: платежі та грошові 

перекази - 31,6%; технології та інфраструктура - 19,3%;  кредитування – 14%; 

маркетплейси – 7%;  іншуртех – 5,3%; діджитал і необанки – 5,3%; управління 

фінансами – 5,3%; мобільні гаманці – 5,3%;  блокчейн – 3,4%; криптовалюта – 

1,75%; регтех – 1,75% [4]. 

Доцільність розгляду фінансових інноваційних технологій зумовлена 

передусім тим, що інноваційна діяльність на вітчизняному фінансовому ринку 

має величезний потенціал. Цей потенціал може істотно і швидко 

примножитись, якщо врахувати, що світова практика багата вже готовими 

фінансовими інноваційними продуктами та технологіями, які доводять свою 
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ефективність. Тобто банки мають можливість адаптації новітніх фінансових 

інструментів до українських реалій, що дозволить отримати вагомі економічні 

здобутки. 
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Розвиток грошово-кредитної системи країни визначається ефективністю 

монетарного регулювання, що базується на використанні дієвого 

інструментарію грошово-кредитної політики. На кожному етапі економічного 

розвитку країни центральний банк визначає цілі своєї діяльності, що 

передбачають пріоритетність використання окремих інструментів. В Україні на 

законодавчому рівні формуються основні засади грошово-кредитної політики 

на кожний рік, де визначається перелік інструментів та методів, за допомогою 

яких відбувається регулювання фінансово-кредитної системи країни.  

Розвиток кредитних систем, ринку позичкових капіталів дещо зменшили 

безпосередній вплив центрального банку на формування попиту та пропозиції 

грошової маси. За таких умов зростає ефективність інструментів 

опосередкованого впливу на діяльність фінансово-кредитної системи. 

Допоміжні інструменти регулювання грошово-кредитної політики відіграють 

також не останню роль: вони доповнюють дію основних інструментів.                     

Актуальність теми дослідження ґрунтується не необхідності пошуку 

пріоритетних інструментів монетарного регулювання. Аналіз досвіду 

застосування Національним банком України тих чи інших інструментів дає 

змогу визначити рівень ефективності грошово-кредитної політики та 

запропонувати можливі шляхи його підвищення.  

Дослідженню сучасної грошово-кредитної політики України та основних 

засад її формування присвячена значна кількість наукових праць, зокрема В. І. 

https://www.fintechweekly.com/fintech-definition/
https://www.fintechweekly.com/fintech-definition/
http://buklib.net/books/22583/
https://delo.ua/tech/top-10-tehnologicheskih-trendov-kotorye-izmenjat-rynok-finansovyh-318131/
https://delo.ua/tech/top-10-tehnologicheskih-trendov-kotorye-izmenjat-rynok-finansovyh-318131/
mailto:oryshchyn.t@gmail.com
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Міщенко, А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної, Д. Г. Осипчук, І. В. Пасічник, В. С. 

Стельмах, О. В. Філатова, Ю. С. Семенова та інші. Незважаючи на значні 

здобутки вітчизняних вчених, існує необхідність подальшого аналізу 

ефективності грошово-кредитної політики, особливо в умовах фінансової 

нестабільності, задля пошуку шляхів подолання недоліків монетарного 

регулювання та підвищення його результативності.  

Види грошової політики можна класифікувати за багатьма критеріями. 

Найпоширенішою є класифікація за спрямованістю та мірою впливу 

регулятивних заходів на пропозицію грошей. Згідно з яким в більшості 

розрізняють два типи: політику грошово-кредитної експансії й політику 

рестрикції, котрі є протилежними за напрямком дії варіантами з усіх можливих 

механізмів регулювання пропозиції грошей. Проте між ними є й проміжні 

варіанти таких механізмів — політика рефляції та політика дезінфляції.  

Експансійна політика ґрунтується на довільному, стрімкому збільшенні 

пропозиції грошей, через що гроші швидко «дешевіють», а інфляція зростає. 

Таким чином, дану політику називають ще політикою інфляції, чи «дешевих 

грошей». В процесі розвитку експансійної політики послаблюється контроль й 

обмеження на емісійну діяльність та операції з рефінансування НБУ, на 

кредитну діяльність комерційних банків (скорочення норми обов’язкових 

резервів, облікова ставка, ставки рефінансування, ставки на ринку 

міжбанківського кредиту). 

 В більшості ціллю переходу до експансійної політики проголошується 

стимулювання ділової активності, економічного зростання та усунення 

безробіття, тобто ті стратегічні цілі, котрі знаходяться тільки в реальному 

секторі економіки та не включають рівня цін. У короткому проміжку часу таких 

цілей можна досягти за допомогою активного збільшення платоспроможного 

попиту і зменшення процента за кредит. Такі заходи провокують приплив 

кредитних вкладень у реальний сектор, нарощення інвестицій й обсягів 

виробництва, кількості робочих місць і зайнятості. В той же час збільшуються 

дохід й заощадження населення, інвестиції, включаючи резерви банків та 

розвивається кредитування споживчих потреб населення. Грунтуючись на 

цьому, стрімко зростає попит на споживчому ринку, що призупиняє зростання 

виробництва товарів і послуг для населення [1].  

Але тривале ведення цієї політики спричиняє безконтрольне нарощування 

грошової пропозиції й значної інфляції, котра несе за собою важкі невтішні 

наслідки для економіки. Припинити інфляційне прогресування та попередити 

або нівелювати її негативні наслідки часто буває важко та вимагає чималих 

затрат. Таким чином, уряди за сприятливого функціонування країни 

намагаються уникати експансійної політики.  

Доцільнішою та більш дієвою є політика рефляції, котру ще називають 

політикою «м’якої» інфляції». За цієї політики пропозиція грошей збільшується 

малими темпами, контрольовано. Рефляція здебільшого проводиться після 

дефляції (рестрикції), в її основі стоїть помірний ріст цін до значення якому 

вони дорівнювали до початку дефляції. Поступово відновлюються також 
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обсяги грошей в обороті та рівень процента (скорочується до попереднього 

рівня). За допомогою такої політики інфляція має низький рівень, стає 

регульованим стимулятором економічного зростання без значного негативного 

впливу на стабільність грошей. Тут важливим є не переходити межі, за якою 

інфляція набере форсованої динаміки, яка підірве вартість грошей.  

Політика рестрикції (обмеження) базується на стрімкому скороченні 

пропозиції грошей та скорочення їх маси в обороті. Це реалізується за 

допомогою обмежень монетарної емісії, введенням жорстких умов й 

зменшенням обсягів рефінансування НБУ комерційних банків, скороченням 

обсягів кредитування суб’єктів господарювання та населення. 

Використовується в більшості при високій інфляції для гальмування 

подальшого розкручування інфляційної спіралі. За таких умов грошово-

кредитне рестрикція сприяє посиленню фіскально-бюджетних важелів 

регулювання кон’юнктури ринку:  

- зростанням податків; 

- зниженням податкових пільг; 

- зменшенням витрат бюджету та бюджетного дефіциту. 

Зважаючи на це рестрикційна політика має протилежний вплив на 

економіку щодо політики інфляції та її ще називають політикою дефляції чи 

«дорогих грошей».  

Ціллю дефляційної політики є стримування поширенню інфляції. Вона 

найефективніша у згладжуванні циклічних коливань ділової активності, бо 

попереджає або гальмує інфляцію у випадку піднесення економіки, 

зумовленого «перегрівом» економіки.  

Однак разом з уповільненням інфляційного тиску рестрикція послаблює 

ділову активність, скорочує зайнятість, уповільнює швидкість росту економіки 

або навіть зменшує обсяги виробництва. Тому за цієї політики обмежуються 

можливості підприємств на отримання банківських кредитів, зростають власні 

інвестиційні ресурси, що веде до зменшення інвестицій, спаду виробництва та 

безробіттю. Такі процеси підсилюються зменшенням попиту населення на 

товари і послуги у зв’язку із скороченням доходів та заощаджень і зменшенням 

споживчого кредитування. Отож не менш важливим є вчасно «відпустити» 

стримуючі чи обмежувальні грошові чинники, щоб не допустити значних 

негативних наслідків в економіці [2].  
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За умов ринкової економіки захист від безробіття є важливою складовою 

діяльності кожної держави, яка спрямована на вирішення важливих соціально-

економічних питань, що провокують соціальну напруженість у країні, 

зменшення обсягів ВВП, зростання витрат на соціальну допомогу та зниження 

трудової активності населення.  

Історія становлення соціального страхування на випадок безробіття бере 

свій початок з Німеччини, де даний вид матеріального забезпечення було 

запроваджено наприкінці XIX ст. Вже на початку XX ст. даний вид страхування 

було введено у Франції (1905р.), Норвегії (1906р.), Данії (1907р.), Великій 

Британії (1911р.). У 30-х рр. подібні системи поширилися у Латинській 

Америці, США та Канаді, а у 1960-х рр. - у багатьох країнах Африки, Азії та 

Карибського басейну [1]. В Україні загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття почало розвиватись з 2001р. 

Слід відмітити, що на даний момент існують три моделі соціального 

страхування:  скандинавська, континентальна, англосаксонська (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Рис.1 Основні моделі соціального страхування 

Джерело: складено на основі систематизації джерел [2; 3; 4] 

 

Особливості кожної з наведених вище моделей соціального захисту на 

випадок безробіття розглянемо на прикладі трьох країн. 

Яскравим представником скандинавської моделі є Данія. Особливість 

полягає в тому, що державою не передбачені виплати особі у зв’язку з 

непрацездатністю, проте місцевий уряд може надавати соціальну допомогу. 

Страховий фонд у Данії формується за рахунок внесків працівників та 
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самозайнятих осіб, що становлять 8% заробітної плати. Роботодавці та держава 

теж беруть участь у наповненні страхового фонду. Умови для отримання 

виплат наступні: безробітний повинен бути членом фонду безробітних та мати 

щонайменше 52 тижні (1924 години) стажу роботи впродовж останніх трьох 

років. Максимальна допомога із безробіття в 2017 році становила 4280 крон на 

тиждень. Для безробітних, що проходять професійну підготовку чи військову 

службу, - 3430 крон, а для осіб молодше 25 років, які не навчаються, - 2090 

крон. Особа, яка реєструється на біржі праці, повинна бути дієздатною та мати 

бажання працювати [5]. 

У Німеччині передбачена система соціального страхування та соціальної 

допомоги, якою охоплені такі групи осіб: наймані працівники, хворі та особи, 

котрі виховують дитину. Джерело коштів страхового фонду становить 1,5% від 

суми заробітної плати, що сплачується працівником. Якщо є дефіцит коштів, то 

федеральний уряд його покриває. Для того, щоб отримувати виплати у зв’язку 

із безробіттям особа повинна протягом останніх двох років мати стаж 12 

місяців та сплачувати внески до страхового фонду. Допомога із безробіття у 

2017 році виплачувалась у розмірі 67% від останньої заробітної плати (60% - 

якщо особа не має дітей). Термін виплат від 6 до 24 місяців, залежно від 

тривалості пошуку роботи та віку заявника. Якщо в сім’ї є діти і вони 

потребують допомоги, тоді їм теж передбачені певні виплати: 237 євро на 

місяць – для дітей, молодше 6 років,  270 євро – від 6 до 13 років,  306 євро – у 

віці від 14 до 17 років [5]. 

Англосаксонська модель застосовується у  Великобританії, де для 

отримання виплати із безробіття особі потрібно зареєструватися як 

безробітний, бути дієздатним та активно шукати роботу. Обов’язково потрібно 

підписати угоду, що зобов’язує безробітного шукати роботу чи навчатися. Не 

підписання угоди призводить до призупинення виплат. Внески до страхового 

фонду сплачують працівники, роботодавці та держава. Допомога на 2017 рік 

становила: 73,1 фунтів на тиждень особам у віці 25 років і старшим та 57,9 

фунтів, якщо особі не має 25 років. Допомога сплачується після триденного 

періоду очікування на строк до 26 тижнів. Максимальна сума становить 350 

фунтів на тиждень для однієї людини без дітей або 500 фунтів стерлінгів на 

тиждень – якщо діти проживають з батьками [5]. 

Для того, щоб визначити, яка модель є найбільш дієвою та ефективною, 

нами здійснено порівняння рівня безробіття, що розрахований за методологією 

МОП, у різних країнах (рис. 2). 

На основі проведено дослідження виявлено, що найбільш ефективною є 

англосаксонська (ліберальна) модель соціального страхування. Про це свідчить 

низький рівень безробіття у Японії, США та Великобританії, що становить 

3,1%, 4,1% та 4,2% відповідно.  

Проте,  країни, що використовують у своїй практиці скандинавську 

модель, теж характеризуються низьким рівнем безробіття та високими умовами 

життя. 
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Рис.2 Рівень безробіття у різних країнах світу станом на грудень 2017р. (%) 

Джерело: складено за даними Міжнародної асоціації соціального забезпечення [5] 
 

Отже, зарубіжний досвід загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття доводить нам, що за допомогою правильних 

методів державної політики та розумно підібраних важелів впливу на громадян 

країни, можна побудувати економічно сильну та фінансово незалежну країну з 

високим рівнем ВВП та низьким рівнем безробіття. 
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Фінансова система — це сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних 

між собою сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні 

форми й методи обміну, розподілу і перерозподілу ВВП,відповідну систему 

фінансових органів та інститутів[1]. 

Фінансову систему розглядають за двома категоріями: за внутрішньою 

структурою та організаційною будовою. 

У складі фінансової системи виділяють такі сфери : 

- централізовані фінанси, основу яких становлять державні фінанси; 

- децентралізовані фінанси, що включають фінанси суб’єктів 

господарювання (підприємств) та фінанси населення; 

- фінансову інфраструктуру, що включає фінансовий ринок та систему 

органів управління фінансами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Існування фінансової системи передбачає вирішення таких завдань[2]: 

- формування, концентрація і оптимальне розміщення достатніх для 

виробництва певного обсягу ВВП фінансових ресурсів; 
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- досягнення максимальної ефективності використання наявних 

фінансових ресурсів — максимізація обсягів виробленого ВВП на основі 

вибору реальної структури форм фінансового забезпечення; 

- встановлення оптимальних пропорцій розподілу і перерозподілу 

виробленого ВВП з метою повного забезпечення потреб громадян, підприємств, 

держави; 

- усебічне сприяння залученню усіх тимчасово вільних коштів і отриманих 

доходів через інституції фінансового ринку на потреби фінансового 

забезпечення виробництва ВВП; 

- формування страхових фондів з метою забезпечення відшкодування втрат 

фінансових ресурсів і доходів та встановлення максимальних передумов для 

використання коштів даних фондів у кругообігу ресурсів. 

Головним завданням побудови національної фінансової системи є 

забезпечення максимальної мобілізації наявних у суспільстві фінансових 

ресурсів і залучення при обґрунтованих потребах їх ззовні, встановлення 

передумов для їх ефективного використання і максимізації на цій основі 

виробництва ВВП. Рух грошових потоків через ланки і сфери фінансової 

системи повинен сприяти формуванню в кожного суб’єкта доходів, що 

відображають його продуктивність і є достатніми для забезпечення потреб його 

діяльності. 

Найважливішими проблемами розвитку фінансової системи України на 

сучасному етапі є: 

- відсутність політики захисту вітчизняного товаровиробника; 

- відсутність ефективної державної підтримки розвитку малого і 

середнього бізнесу; 

- недосконала процедура банкрутства підприємств; 

- недосконалість діючої системи оподаткування; 

- неефективний контроль за сплатою податків; 

- недостатній контроль за цільовим і раціональним використанням 

бюджетних коштів; 

- високий рівень видатків на управління; 

- невідокремленість державних цільових фондів від Державного бюджету; 

- недостатні обсяги тимчасово вільних коштів у підприємств і населення; 

- низький рівень довіри до держави взагалі і до банківської системи 

зокрема; 

- низький рівень розвиненості фінансового ринку; 

- нераціональне використання коштів, залучених за допомогою державного 

кредиту; 

- низький рівень кредитування реального сектора економіки; 

- великі обсяги тіньової економіки; 

- надлишкова кількість готівкових коштів, які перебувають в обігу. 

Удосконалення фінансової системи України має грунтуватися на 

забезпеченні фінансової безпеки, зміцненні фінансової самодостатності її 

інститутів, фінансовій інтеграції України у світове співтовариство через 
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активізацію її участі в діяльності міжнародних фінансових організацій на 

рівних з іншими країнами правах. 

Удосконалення фінансової системи України можливе через здійснення 

комплексу таких заходів[3]: 

- чіткий розподіл фінансових ресурсів між центральними та регіональними 

органами влади як на стадії їх формування, так і у процесі їх використання; 

- розширення функцій, прав і можливостей регіонів з підвищенням їх 

відповідальності за результати діяльності; 

- перегляд витратної частини бюджету (зокрема, відмова від фінансування 

більшої частини виробничого сектора, особливо за тими напрямками, де є 

зацікавленість приватного капіталу); 

- перегляд політики надання субсидій у напрямку їх скорочення, за 

винятком пріоритетних галузей (наприклад, сільського господарства); 

- формування необхідних централізованих резервів для їх використання 

замість залучення емісійних кредитів; 

- чітка організація діяльності державного казначейства з метою контролю 

за надходженням коштів та їх цільовим використанням. 
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Верховною Радою України 20.03.2018 р. прийнято в першому читанні 

Проект Кодексу України з процедур банкрутства № 8060 [1], метою якого є 

підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав 

кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, 

підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, врегулювання 

відносин щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися в 

скрутній фінансовій ситуації та потребують допомоги з боку держави. 
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Законопроект представлено в двох книгах, причому, оскільки процедури 

банкрутства для боржників-юридичних осіб та боржників-фізичних осіб мають 

суттєві відмінності, тому перша книга проекту стосується корпоративного 

банкрутства (процедури банкрутства юридичних осіб), друга – відновлення 

платоспроможності фізичної особи, зокрема, визнання фізичної особи 

банкрутом у випадку її нездатності виконувати свої майнові зобов’язання.  

Варто зазначити, що в Україні поняття “банкрутство фізичної особи” 

чинним законодавством не передбачено (врегульованими є тільки питання, 

повязані з банкрутством фізичної особи-підприємця [2]), проте робота з 

розробки відповідних нормативних актів ведеться вже більше десяти років, 

зокрема Центром комерційного права за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), яким у 2012 р. було запропоновано новий 

Закон і навіть проведено пілотний аналіз регуляторного впливу Закону України 

“Про банкрутство фізичної особи” [3]. 

Реформу системи банкрутства визначено в Україні серед пріоритетних, 

зокрема, Стратегією сталого розвитку “Україна-2020”, Коаліційною угодою, 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Планом законодавчого 

забезпечення реформ в Україні [1]. Відповідно до положень зазначеного Плану 

передбачається досягти: вдосконалення процедур банкрутства, зменшення 

строків провадження у справах про банкрутство; забезпечення істотного 

поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що 

враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під 

час складання рейтингу “Doing Business”, маючи за стратегічну мету входження 

України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу; 

забезпечення рівних прав та можливостей для однакового захисту всіма 

кредиторами боржника своїх законних інтересів у процедурі банкрутства; 

зменшення можливості зловживань у процедурах банкрутства. 

Проблема полягає в тому, що існуюче регулювання процедур банкрутства 

все ще дозволяє боржникам ухилятися від виконання своїх зобов’язань перед 

кредиторами, процедури банкрутства є надто тривалими та недостатньо 

ефективними, а процедура продажу майна не завжди дозволяє продавати майно 

боржника за найвищою ціною та не забезпечує надійну захищеність права 

власності покупця. Це робить вітчизняний ринок не конкурентоздатним у 

глобальній боротьбі за фінансові ресурси, а права кредиторів не захищеними.  

В зв’язку з цим, згідно з дослідженням Світового банку “Ведення бізнесу 

2018” (“Doing Business 2018”) [4], Україна за показником “Врегулювання 

неплатоспроможності” залишається на 149 місці, хоча у загальному заліку 

займає 76 місце. Головними причинами, через які Україна посідає таке низьке 

місце, є: 1) занадто тривала процедура в Україні – 2,9 роки (для порівняння – у 

країнах Східної Європи та Центральної Азії – 2,3 роки, у розвинутих країнах – 

1,7 роки); 2) висока вартість процедур банкрутства в Україні – 40,5% від 

вартості майна боржника (Східна Європа та Центральна Азія – 13,1%, розвинуті 

країни – 9,1%); 3) низька ефективність процедур банкрутства в Україні через 

вкрай низький індекс стягнення (центів на долар) – 8,9 (Східна Європа та 
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Центральна Азія – 38, розвинуті країни –71,2). Таким чином, звернення до суду 

з метою врегулювання неплатоспроможності в Україні залишається вкрай 

неефективним [1] і регулювання таких процедур потребує реформування. 

Щодо актуальності введення процедури банкрутства фізичної особи, то тут 

на перший план виходить зростання обсягів споживчого кредитування на 

початку ХХІ століття в Україні, а також ріст заборгованості за такими 

кредитами, спричинений, в першу чергу, девальвацією національної валюти в 

2008 та 214 роках, що актуалізує питання справедливого розподілу ризиків 

споживчого кредитування між боржником та кредитором [5, с. 199-200]. 

Згідно проекту Кодексу України з процедур банкрутства [1], до боржника-

фізичної особи пропонується застосовувати такі процедури: а) реструктуризація 

боргів боржника; б) погашення боргів боржника; в) мирова угода. Процедура 

задоволення вимог кредиторів вводиться у справі про банкрутство разом з 

визнанням боржника банкрутом. Повноваження господарського суду є досить 

широкими при відкритті провадження про банкрутство фізичної особи. Так, 

суддя в рамках провадження вирішує усі майнові спори з майновими вимогами 

до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких 

правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; 

поновлення на роботі працівників боржника. Правочини (договори) фізичної 

особи, пов’язані з відчуженням або передачею іншим способом майна 

зацікавленим особам щодо боржника протягом року до відкриття провадження 

у справі про банкрутство, можуть бути визнані господарським судом 

недійсними за заявою арбітражного керуючого чи кредитора. 

Провадження у справі про банкрутство відкривається судом, якщо 

безспірні вимоги кредиторів (грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим 

рішенням, що набрало законної сили) до боржника-фізичної особи сукупно 

становлять не менше ста мінімальних розмірів заробітної плати, а до боржника 

фізичної особи-підприємця – не менше трьохсот мінімальних розмірів 

заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом двох місяців 

після встановленого для їх погашення строку [1]. 

Будь-які особи, які мають підтверджені грошові вимоги до боржника, а 

також сам боржник можуть ініціювати відкриття провадження у справі про 

банкрутство фізичної особи. Чітко регламентуються випадки, коли фізична 

особа-боржник зобов’язаний звернутися до суду із заявою про відкриття 

провадження у справі про банкрутство, зокрема, якщо: а) сукупний розмір 

боргів боржника перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати 

(п’ятсот для фізичної особи-підприємця); б) задоволення вимог одного або 

кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань 

боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспро-

можності); в) має місце втрата єдиного джерела доходів, тяжке захворювання, 

що перешкоджає виконанню своєї професійної чи іншої діяльності та інші 

обставини, що можуть істотно вплинути на виконання грошових зобов’язань 

боржника, який має непогашені кредити та іншу заборгованість. 
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Господарський суд має право за мотивованим клопотанням сторін у справі 

про банкрутство боржника чи за своєю ініціативою вжити заходів до 

забезпечення вимог кредиторів, зокрема заборонити боржнику укладати 

правочини (договори); зобов’язати боржника передати цінні папери, майно, 

інші цінності на зберігання третім особам; заборонити боржнику 

розпоряджатись його нерухомим майном; накласти арешт на конкретне майно 

боржника; заборонити виїзд боржника за кордон [1]. 

З моменту відкриття провадження у справі про банкрутство: 

1) пред’явлення кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може 

відбуватися лише в межах провадження у справі про банкрутство; 2) арешт 

майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним 

йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах 

провадження у справі про банкрутство, а попередньо накладені арешти та 

обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду; 

3) припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також 

відсотків за зобов’язаннями; 4) здійснення корпоративних прав боржника та 

реалізація майнових прав відбувається з урахуванням обмежень, встановлених 

законодавством; 5) вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів; 

6) строк виконання всіх грошових зобов’язань вважається таким, що настав; 

7) будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника здійснюється 

виключно в порядку, передбаченому Кодексом з процедур банкрутства [1]. 

Для вирішення проблем заборгованості боржника шляхом зміни способу 

та порядку виконання його зобов’язань засобами, передбаченими 

законодавством, розробляється план реструктуризації боргів боржника. Такий 

план повинен містити: 1) виклад обставин, які привели до 

неплатоспроможності боржника; 2) інформацію про визнані судом вимоги 

кредиторів, їх розмір та черговість їх задоволення; 3) інформацію про майновий 

стан боржника за результатами проведених заходів з виявлення та складання 

опису майна боржника (проведення інвентаризації); 4) інформацію про всі 

доходи боржника, в тому числі, доходи, які боржник розраховує отримувати 

протягом процедури реструктуризації боргів; 5) розмір суми, яка буде щомісяця 

виділятися для погашення вимог кредиторів; 6) розмір суми, яка щомісяця 

залишатиметься боржникові на задоволення побутових потреб, яка не може 

бути меншою за один прожитковий мінімум на боржника та на кожну особу, 

яка знаходиться на його утримані; 7) графік задоволення вимог кредиторів [1]. 

Варто зазначити, що ряд боргів не підлягають реструктуризації згідно 

пропонованого проекту Кодексу, зокрема борги боржника щодо сплати 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне 

страхування, борги за кредитами, отриманими боржником на відпочинок, 

розваги, придбання предметів розкоші, а також борги, які виникли з участі 

боржника у азартних іграх, парі тощо. 

Суд визнає фізичну особу – боржника банкрутом за її заявою або заявою 

кредитора у разі підтвердження в судовому засіданні нездатності боржника 

задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов’язаннями, а також у разі 
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неподання, незатвердження або невиконання плану реструктуризації боргів 

боржника. Разом з постановою про визнання боржника банкрутом і введення 

процедури погашення боргів боржника господарський суд призначає 

керуючого реалізацією. Майно боржника, що підлягає реалізації у процедурі 

погашення боргів боржника складає ліквідаційну масу, яка включає все майно 

боржника, що перебуває у його власності, а також те, що буде отримано ним у 

власність після визнання боржника банкрутом і до завершення процедури 

погашення боргів боржника. З моменту визнання боржника банкрутом 

розпорядження усіма правами щодо майна, яке входить у ліквідаційну масу, 

здійснюється керуючий реалізацією від імені боржника. До складу 

ліквідаційної маси не включається єдине соціальне житло (квартира, загальна 

площа якої не перевищує 60 кв. метрів, або житлова площа якої не перевищує 

13,65 кв. метрів на кожного члена сім’ї боржника, місце проживання якого 

зареєстроване у цій квартирі; житловий будинок, загальна площа якого не 

перевищує 120 кв. метрів) та інше майно боржника, на яке згідно з 

законодавчими актами України не може бути звернено стягнення. Також до 

ліквідаційної маси не включаються кошти, що перебувають на рахунках 

боржника у пенсійних фондах та спеціальних фондах соціального страхування. 

На будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство при волевиявленні 

усіх кредиторів може бути укладена мирова угода, після чого провадження у 

справі про банкрутство фізичної особи закривається. Рішення про укладення 

мирової угоди приймається боржником та кредиторами, яким належить більше 

п’ятдесяти відсотків вимог до боржника, а також кредиторами, вимоги яких 

забезпечені заставою майна боржника. Наслідком закриття провадження у 

справі про банкрутство фізичної особи (після укладення мирової угоди, 

виконання чи визнання боржника банкрутом і реалізації його майна) є 

звільнення боржника-фізичної особи від усіх боргів, крім а) відшкодування 

шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян; б) стягнення аліментів; 

в) інших вимог, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи. 

Попри побоювання ряду експертів, що введення процедури банкрутства 

фізичних осіб призведе до масового використання її для ухилення від 

виконання зобов’язань та, відповідно, до банкрутства банків і подальшого 

погіршення економічної ситуації в країні [6], автор не погоджується з цим 

твердженням. Так, згідно досліджень компанії GfK, проведених на замовлення 

Міжнародної фінансової корпорації Світового банку, середня сума кредиту 

фізичної особи в Україні в 2016-2017 роках становила 10746 гривень, а середня 

сума поточної заборгованості – в середньому 6000 гривень. Тому умовам 

Кодексу з процедур банкрутства відповідатиме незначна кількість боржників 

(які мають, здебільшого, іпотечні кредити в іноземній валюті, отримані до 2008 

року), що отримає реальну можливість реструктурувати свої борги та здійснити 

їх погашення. Тотального банкрутства українців не відбудеться, оскільки, по-

перше, процедура супроводжується запровадженням деяких обмежень щодо 

боржника (наприклад, забороною займатися певними видами діяльності, 

забороною повторного ініціювання процедури банкрутства протягом 5 років 
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тощо) та, по-друге, через встановлення більш жорстких умов кредитування в 

2014-2017 роках незначна кількість українців зможуть накопичити за короткий 

термін непогашені боргові зобов’язання в розмірі, який перевищує 100 

мінімальних розмірів заробітної плати. 
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СЕКЦІЯ 7   

Економіко-екологічні орієнтири розвитку мікро- та мезосистем 
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Today everything is around, all spheres of society's life are developing and 

gaining new forms and directions. Usually, labor relations are also changing. One of 

these changes is freelance, which broke out in the world a few years ago and annually 

increases its size. Freelance is a qualitatively new level of labor relations that arose as 

a result of diverse processes, such as globalization, internationalization and high 

technological progress. Its excludes unnecessary links from these relationships, and 

employees receive the most qualified skills. This means that the work is carried out as 

quickly and as efficiently as possible, namely, that such a combination is what all 

developed countries are targeting, since it is not enough to produce or render services 

for today. The main role today is played by human capital, which ensures the 

development of entrepreneurship and is a key factor in the competitiveness and 

domination of the country on the world stage. 

Undoubtedly, in order to consider the freelance market, it is necessary to 

consider more precisely the concept of "freelance". Freelance is the labor relationship 

between the customer (employer) and the performer (freelancer, or a person who does 

not work permanently, is not in the state of the organization, independently organizes 

his time and space, and is hired to perform certain tasks for a monetary reward). 

Accordingly, the freelance market is a market where various services are provided, 

employers and freelancers (eg freelance exchanges, specialized websites) work 

together. 

Experts believe that by 2020 about 60% of the world's workforce will be 

freelancers. Today they earn 1 trillion. dollars US a year, and turnover in the market 

of freelance - 48 billion dollars. USA Such high rates are due to the fact that the size 

of the earnings of freelancers depends on the efficiency of their work, that is, 

employers do not care about what hours of the day will be carried out work, it is 

important only that the freelancer completed the necessary work in due time. That is, 

freelancers sell their intellectual abilities and skills, doing the best, because their 

profit depends on it. Considering the counterbalance to these workers with a 

normalized working day, one can say that a part sells not their skills, but their time. 

Such an approach undoubtedly negatively affects the economy. However, there are 

many professions in which it is best to stay in the state of the organizations, and if 

you engage in freelance - then only partially. 

Freelance in Ukraine. In recent years, freelance has become trendy in the world, 

including Ukraine in course. Experts consider Ukraine the most attractive European 

market for recruiting talented freelancers, so it is not surprising that we are the fourth 

largest market in the world in terms of their earnings. The freelance market in 
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Ukraine began its development in 2006, but a steep increase has been observed since 

2011. After all, from 2006 to 2011 freelancers received income of 38 billion dollars. 

The US, and from 2012 to 2017 this figure amounted to 262 billion dollars. USA. 

Earnings of freelancers in Ukraine, mln. USA 

                  
The reasons for the significant increase of freelancers in Ukraine in 2013-2014 

was the economic and political situation, which resulted in thousands of Ukrainians 

losing their jobs. The depreciation of the national currency has encouraged many 

skilled and talented specialists to choose freelance for attracting customers abroad 

and obtaining respectively foreign currency wages. In my opinion, it positively 

affects the economic and demographic situation of our state, especially if we consider 

freelance services provided abroad. Indeed, this undoubtedly means the influx of 

foreign capital and leaves the population on the territory of Ukraine. On the other 

hand, this can be seen as a reflection of the minds, because many intellectual abilities 

are used to benefit states that receive these services. 

One of the positive factors in the development of freelance is that all types of 

distance work are well developed in Ukraine. 

Freelance and legislation. Unfortunately, in Ukraine Freelance has not yet 

received official recognition, so fiscal services include such activities to the shadow. 

Although it is not surprising, since with such a complicated tax system, bureaucracy, 

corruption, and opaque legislation as a whole, it is difficult to pay taxes or to register 

in some way. Of course, instead of promoting such a promising and new direction, 

during which it is difficult to take bribes, misuse the resources or reduce real 

unemployment, it is better to complicate the process of this work as much as possible 

and throw on it a shadow of something illegal. The Ministry of Economic 

Development and Trade of Ukraine wants to increase the amount of freelance 

services to at least 22%, but there is no incentive or support from the state side. It is 

also necessary to emphasize the currency control, on which the NBU approached the 

letter, which, unfortunately, has only a recommendation nature. A positive sign for 

freelancers was the signing of a draft law on amendments to certain legislative acts of 

Ukraine (regarding the removal of administrative barriers for the export of services). 

Due to this, agreements with customers on the export of services can be concluded by 

email and invoice, which greatly simplified and accelerated the work with in-line 

clients. 
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The freelance market is a new stage in the development of the economy in terms 

of labor relations, which provides millions of people with jobs and, if officially 

recognized by government agencies, a large amount of taxes in the state budget. 

Ukrainian freelancers are known for their high qualifications and the quality of work, 

making them competitive worldwide. Freelance influences the economy of Ukraine 

positively, namely, it increases the inflow of foreign capital, the share of export of 

services, increases solvency of the population, attractiveness for investors and 

reduces unemployment. Unfortunately, all of the above is not enough for official 

recognition of freelance in Ukraine, its stimulation and support. 
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Досягнення стійкого соціально-економічного зростання можливе лише за 

умови узгодження економічних та екологічних інтересів, за всебічної 

екологізації виробництва та впровадженні екологоорієнтованих нововведень 

[1]. 

Виходячи з необхідності поєднання довгострокового та поточного 

узгодження, індикатори узгодженості еколого-економічних інтересів мають 

складати систему, яка повинна ґрунтуватися на інформації щодо економічних, 

соціальних та екологічних результатів розвитку суспільства, відображати 

ступінь реалізації сучасних еколого-економічних потреб у поєднанні зі 

ступенем досягнення довгострокових цілей чи обмежень, які визначають 

можливість реалізації таких потреб у майбутньому. 
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Досягти значних конкурентних переваг підприємство може завдяки 

збалансуванню своїх економічних та екологічних інтересів, які знаходяться у 

логічному взаємозв'язку. За всієї різноманітності поглядів вчених на проблему 

природи інтересу їх об’єднано у три основні групи (рис. 1). 

 
Рис. 1 Наукові підходи до визначення сутності інтересу як категорії, 

побудовано на основі [2; 3] 

 

Система індикаторів узгодженості еколого-економічних інтересів має 

розглядатися у контексті розв’язання завдань сталого розвитку, оскільки 

досліджувана проблема є складовою загальної проблеми формування 

організаційно-економічних умов сталого розвитку. 

Стандарт ISO 14031:1999 «Екологічне керування. Настанови щодо 

оцінювання екологічної характеристики» пропонує виділяти такі групи 

індикаторів еколого-економічних процесів [4]:  

- індикатори системи менеджменту; 

- індикатори операційних процесів; 

- індикатори екологічних умов діяльності підприємства. 

Як зазначає О.А. Сизоненко, такі індикатори «одночасно у змозі давати їх 

якісні і кількісні характеристики, можуть бути виражені як в абсолютних, так і 

у відносних одиницях, що залежить від призначення і характеру їх 

застосування» [5].  

Переваги застосування зазначених індикаторів для ідентифікації еколого-

економічних інтересів полягають у тому, що вони характеризують роботу 

керівництва підприємства в напрямку управління еколого-економічними 

процесами, забезпечують фактичну оцінку екологічних аспектів та оцінюють їх 

вплив на навколишнє середовище. 

Наукові підходи до визначення сутності інтересу як категорії 

Інтерес як суб'єктивна 

категорія, 

що виступає 

опосередкованим 

процесом свідомості 

людини (стан свідомості, 

спрямування думок і 

уваги людини до певного 

предмета, яким може 

бути здобуття 

матеріальних благ, знань, 

одержання задоволення 

від чогось тощо). 

Інтерес як 

об'єктивна категорія, 

що зумовлена 

умовами 

життя соціальних 

суб'єктів (суспільства, 

класів, колективів 

людей, індивідів), 

інтереси існують поза 

волею і свідомістю 

людей, вони лише 

усвідомлюються 

ними. 

Інтерес як єдність 

об'єктивного і 

суб'єктивного – 

джерелом виникнення 

інтересу є матеріальні 

потреби людей, тому 

інтереси мають 

об'єктивну основу. 

Однак у процесі 

усвідомлення і 

реалізації інтересу 

бере участь 

свідомість людини, 

тому інтерес набуває 

ознак суб’єктивізму. 
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Слід відмітити також розробки Комісії ООН зі сталого розвитку, що 

включають 132 індикатори, розрахунки індикаторів для щорічного доповіді 

Світового банку «Індикатори світового розвитку», спільна система індикаторів 

UNEP та CIAT, що використовується для вдосконалення системи 

природокористування у Центральній Америці, систему екологічних індикаторів 

ОЕСР, а також система індикаторів, що використовується у Великобританії та 

США [6]. 

Варто також враховувати низку критеріїв, дотримання яких підвищить 

ефективність процесу інформаційного забезпечення еколого-економічних 

інтересів підприємства: 

1. Загальна система еколого-економічних інтересів підприємства має 

містити їх обмежену кількість, що дозволить організувати процес 

спостереження за їхнім дотриманням і вжити заходів щодо їх захисту.  

2. Еколого-економічні інтереси підприємства мають бути пов'язані з 

суб'єктами зовнішнього середовища, тобто мати адресне призначення. Це 

дозволить забезпечити дієвий характер даної системи. 

3. Еколого-економічні інтереси підприємства мають подаватись у вигляді 

економічних показників, що дозволить забезпечити їх кількісне представлення. 

4. Наявна внутрішня суперечливість еколого-економічних інтересів 

підприємства має компенсуватися загальними позитивними результатами 

діяльності. 

Отже, формування системи індикаторів узгодженості еколого-економічних 

інтересів пропонуємо розглядати як складову загальної системи індикаторів 

сталого розвитку, що характеризує чинні результати природокористування та 

відображає вплив останніх на реалізацію еколого-економічних потреб у 

майбутньому. 
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Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами 

енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено вичерпанням 

невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних 

альтернатив їх заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. 

В останній час ці чинники набувають все більшого значення у зв'язку із 

загальною нестабільністю у регіонах видобутку паливно-енергетичних ресурсів  

(ПЕР), напругою на паливно-ресурсних ринках та несприятливими прогнозами 

щодо подальшого зростання цін на енергоресурси. Розвинені країни світу, у 

першу чергу, країни ЄС, які вже досягли значних успіхів у вирішенні проблем 

енергоефективності, продовжують пошук нових джерел енергозабезпечення та 

розробку заходів щодо енергозбереження, що є позитивним прикладом для 

України [2]. 

З огляду на ситуацію, що сьогодні складається, вирішення цих проблем 

буде відбуватися в умовах загальної нестабільності в світі, у тому числі і на 

паливно-ресурсних ринках, несприятливих прогнозів щодо подальшого 

зростання цін на енергоресурси та незначних іноземних інвестицій у вітчизняну 

економіку.  

Складна екологічна ситуація в Україні, яка зумовлена значною мірою 

шкідливими викидами підприємств традиційної енергетики також вимагає 

широкого впровадження енергозберігаючих заходів. Існує певна залежність між 

послідовним проведенням політики підвищення енергоефективності 

(реалізацією енергозберігаючих заходів) у всіх сферах національного 

господарства та охороною навколишнього середовища (позитивним впливом на 

довкілля). Ефективне енергоспоживання в галузях економіки та населенням 

зменшить загальне використання енергоресурсів, що відповідно, призведе до 

зменшення забруднення довкілля, зокрема, до скорочення викидів в атмосферу 

антропогенних газів, що виникають у промислових процесах виробництва 

енергоносіїв. Покращенню екологічного стану довкілля будуть також сприяти 

впровадження енергоефективних технологій, устаткування, обладнання, 

побутових енергетичних пристроїв; використання нетрадиційних 

поновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива, що забезпечать 

економію або заміщення енергоресурсів, технології видобутку, виробництва та 

використання яких є екологічно неприйнятними. Тому при плануванні і 

проведенні політики енергозбереження та підвищення енергоефективності 

виробництва в Україні необхідно поєднувати ці питання з проблемами екології 

в єдину державну політику розвитку економіки держави. Енергозберігаючі 
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заходи повинні мати позитивний екологічний вплив на довкілля і, навпаки, при 

оцінці витрат на зменшення шкідливих викидів необхідно враховувати 

економічні вигоди від енергозбереження, тобто окупність цих витрат. 

Одним з ключових моментів забезпечення енергетичної безпеки України є 

диверсифікація джерел і маршрутів постачання природного газу. Для 

забезпечення різноманітності поставок та створення єдиного механізму 

транскордонного транспортування природного газу зі сторони країн ЄС 

здійснено реконструкцію низки об’єктів з метою забезпечення технічної 

можливості прийому газу в газотранспортну систему України зі сторони 

Польщі (ГВС «Германовичі»), Угорщини (ПЗРГ «Берегдароц») та Словаччини 

(ГВС «Будінце»). 

Результативність господарської діяльності підприємства визначається 

рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. В умовах 

подальшого вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення 

набувають питання раціональної організації допоміжних та обслуговуючих 

процесів, тобто розвитку всієї виробничої  інфраструктури підприємства. 

Удосконалення технічної бази виробництва, підвищення потужності сучасних 

машин та агрегатів, інтенсифікація їх використання закономірно збільшують 

споживання енергії на підприємствах. Питома, вага витрат на енергію в 

структурі собівартості продукції стало підвищується[3]. При цьому, як відомо, 

енергія не може накопичуватися, процес її виробництва співпадає з процесом 

споживання. Тому будь-які порушення в енергопостачанні приводять до 

значних збитків. Все це постійно підвищує значення чіткого функціонування 

енергетичного господарства підприємства зокрема в УМГ «Прикарпаттрансгаз» 

Енергоспоживання в процесі транспортування природного газу передусім 

визначається власне структурою споживання та економією ПЕР підприємства. 

Для того, щоб дати адекватну оцінку рівню використання ПЕР на 

газотранспортних підприємствах, перш за все, доцільно розібратись з природою 

енергетичних витрат  в умовах, які склались. За 2014-2016 роки зменшення 

споживання електроенергії у УМГ «Прикарпаттрансгаз» відбулось внаслідок 

впровадження заходів з енергозбереження, а також оптимізації режиму ГТС за 

рахунок зменшення кількості роботи газопривідних ГПА Долинського ЛВУМГ. 

У 2014-2016 роках об'єкти УМГ «Прикарпаттрансгаз» стабільно 

забезпечувались електричною енергією, тепловою енергією, водопостачанням 

та водовідведенням. Позитивними є зміни у структурі витрат ПЕР у 2015 р. в 

УМГ «Прикарпаттрансгаз», а саме зменшення споживання природного газу, що 

стало можливим за рахунок впровадження наступних енергозберігаючих 

заходів: впровадження сучасних технологій ремонтів газопроводів; відбір газу 

споживачам до мінімально можливого тиску з ділянки газопроводу перед 

виконанням ремонтів на лінійній частині; оптимізація роботи 

газомотокомпресорів та ін.[4]. 

Протягом 2015-2016 років в УМГ «Прикарпаттрансгаз» були розроблені 

заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів, налагоджено роботу 

постійно-діючих комісій з питань економії і раціонального використання 
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енергоресурсів. До всіх підрозділів доведені диференційовані норми витрат 

ПЕР на виконання технологічного процесу по транспортуванню природного 

газу . 

За 2016 рік в УМГ «Прикарпаттрансгаз» впроваджувались заходи щодо 

економії ПЕР, завдяки яким було заощаджено [1]: 

- природного газу – 81,153 млн.м3; 

- електроенергії – 1,950 млн. кВт. год. 

Основними заходами, що заощадили  економію ПЕР були: 

- очистка проточної частини осьових компресорів ГТУ; 

- оптимізація роботи системи протиобледеніння ГТУ; 

- модернізація алгоритму роботи блоку осушування природного газу на 

КС; 

- виявлення та усунення витікань газу через ущільнення технологічного 

обладнання; тощо. 

Аналізуючи вище викладене можна зробити висновок, що в цілому 

енергетична служба УМГ «Прикарпаттрансгаз» працює ефективно. Проте, ціна 

на енергоресурси має тенденцію до стрімкого зростання, тому  для ефективної 

роботи в майбутньому на підприємстві необхідно впроваджувати 

енергозберігаючі заходи., направлені, зокрема на економію ПЕР.  
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регіону. Насамперед це пов’язано з необхідністю забезпечення сталого 

розвитку суспільства. Рушійною силою цього процесу являються зміни в 

енергетичній політиці країни та кожного регіону зокрема. За регіон у нашому 

дослідження обрано Івано-Франківську область. Зазначимо, що з 2011р. 

Україна стала членом Енергетичного співтовариства. Приєднавшись до нього, 

Україна взяла на себе низку зобов’язань в сфері відновлюваної енергетики. 

Зокрема, відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного співтовариства, 

Україна прийняла на себе зобов’язання забезпечити до 2020 року частку 

відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні не менше, ніж 11 % [1]. 

Основними видами енергетичних ресурсів, які споживаються в області, є 

вугілля, природний газ і електроенергія, а групами споживачів – промисловість, 

населення, бюджет та підприємства комунальної сфери. При цьому, практично 

весь обсяг вугілля споживає Бурштинська ТЕС (близько 97%). 

Загальний технічно-досяжний енергетичний потенціал відновлюваних 

джерел енергії Івано-Франківської області оцінюють за різними на рівні 1,3-1,7 

млн т.у.п/рік . Основний енергопотенціал відновлюваних джерел енергії в 

Івано-Франківській області приходиться на біомасу, енергію вітру та енергію 

довкілля. 
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Рис. 1. Енергетичний потенціал відновлюваних джерел Івано-Франківської 

області, % 

Джерело: [2, 3] 

 

В той же час найбільш перспективними напрямами використання 

відновлюваних джерел енергії для непромислового освоєння на найближчу 

перспективу є біомаса, в тому числі вирощування енергетичних культур, та 

сонячна енергія, які разом можуть забезпечити заміщення до близько 300 млн 

м3/рік природного газу, а з врахуванням енергетичних культур до повного його 

заміщення, та 250 млн кВт*год/рік електроенергії.  

Матеріали досліджень свідчать про те, що в області активно 

використовується біомаса як в приватних домогосподарствах, бюджетній сфері, 

так і на промислових об’єктах. Великі промислові об’єкти області, зокрема, 

ПАТ «Івано-Франківськцемент» та ТзОВ «Уніплит», використовують біомасу 
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для часткового задоволення виробничих енергетичних потреб. В області 

виробляються біопаливні пелети (гранули).Зокрема, в області ще в 2012 році 

запущено завод із виробництва пелет потужністю близько 15 тис. т/рік. 

Відповідно до державної програми енергозбереження в м. Івано-

Франківську було проведено реконструкцію чотирьох котелень ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго», які після реконструкції почали 

використовувати у вигляді палива відходи деревообробного виробництва, а 

саме тирсу, тріску, пелети. Враховуючи те, що наша країна є одним з 

найбільших постачальників гранул в країни Європи – будівництво таких 

котелень дозволяє нам суттєво зменшити споживання природного газу і викиди 

шкідливих речовин в навколишнє середовище і, в свою чергу дає нам надію 

стати розвиненою європейською енергонезалежною державою [4]. 

Потенціал гідроенергії малих річок Івано-Франківської області займає 10 

%. За різними оцінками гідроенергетичний потенціал області становить 1,6– 

0,36 млрд. кВт год/рік, що відповідає 115-520 МВт встановленої потужності 

малих ГЕС та дозволяє забезпечити 15-70% поточних потреб області в 

електричній енергії. До 1964 року в регіоні функціонувало 15 малих ГЕС, які 

були зупинені після введення в експлуатацію Бурштинської ТЕС. На території 

Івано-Франківщини діє шість ГЕС: 4 - в басейні річки Прут, 2 - на притоках 

Дністра. 

За даними технічно-досяжний та економічно-доцільний потенціал сонячної 

енергії на території Івано-Франківської область становить близько 130 тис. 

т.у.п/рік та 50 тис. т.у.п/рік, відповідно. В області використання сонячної 

енергії для виробництва теплової та електричної енергії не набуло значного 

розповсюдження [2]. Слід відзначити підприємство ТехноК ТОВ "Інтелком" (м. 

Івано-Франківськ), яке запустило першу чергу електростанції, що працює на 

відновлюваній енергії. На даху виробничого приміщення змонтували 132 

сонячні панелі "SolarWatt Blue" загальною потужністю 35 кВт. Впродовж 2014–

2015 рр. товариство вже провело заміну газових опалювальних котлів 

твердопаливними, а в 2015 році встановили котли, що працюють на 

відпрацьованих індустріальних мастилах [5].  

Потенціал вітрової енергії в області становить 232 тис. т.у.п. Найбільш 

перспективним районом з вітрового потенціалу в області є гірські райони 

Карпат, а саме Богородчанський, Верховинський, Долинський, Надвірнянський 

та Рожнятівський райони. На даний час поблизу села Шевченкове Долинського 

району розпочалося будівництво першої в Івано-Франківській області вітрової 

електростанції. Вартість будівництва перевищуватиме 6 мільйонів євро, термін 

окупності – 7 років.  

Таким чином, Івано-Франківщина багата на альтернативні джерела енергії, 

має значний потенціал їх застосування. Вважаємо, що саме за такими 

джерелами енергії майбутнє.  
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 Харчова промисловість являється однією з найперспективніших для 

подальшого розвитку галузей в Україні, ефективна діяльність якої здатна не 

тільки значно збільшити бюджет країни, а й створити внутрішню продовольчу 

безпеку та забезпечити такі соціальні аспекти як нові робочі місця та 

стабільність доходу персоналу, випуск якісної харчової продукції 

підприємствами при контролі держави за її безпекою та якістю, що призведе до 

зменшення обсягів поставок в країну неякісної іноземної продукції та 

зміцнення на внутрішньому ринку вітчизняного виробника [1, с.28]. Якість 

харчових продуктів та їх екологічність впливають на рівень продовольчої 

безпеки держави, виступають індикаторами її соціальної стабільності. З огляду 

на це необхідність аналізу проблем підвищення ефективності виробництва 

підприємств харчової промисловості й розробки практичних рекомендацій 

щодо їх подолання не викликає жодного сумніву. 

Івано-Франківська область має не тільки достатні природні ресурси, 

велику кількість вже функціонуючих підприємств харчової та переробної 

промисловості, сприятливий клімат, але й добрі транспортні розв’язки, що 

http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_%20rekonstruyuvaly_chotyry_kotelni_16901.html
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_%20rekonstruyuvaly_chotyry_kotelni_16901.html
http://kurs.if.ua/news/frankivske_pidpryiemstvo_%20perehodyt_na_sonyachnu_energiyu_fotofakt_35622.html
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сприяє просуванню виготовленої продукції, як на внутрішньому ринку країни, 

так і на зовнішньому та сприяє створенню всіх умов забезпечення ефективності 

діяльності підприємства значною кількістю внутрішніх ресурсів всередині 

підприємств та використання всіх видів ресурсів. Підприємства харчової 

промисловості є провідною складовою системи агробізнесу, визначають 

напрями та перспективи його розвитку, є завершальною ланкою продовольчого 

ланцюга, в рамках яких в значній мірі формується інтегральна ефективність 

його функціонування. 

Харчова промисловість поєднує значну кількість різних видів діяльності, 

серед яких переважають м’ясна промисловість та виробництво молочних 

продуктів. Серед найбільш потужних підприємств галузі в Івано-Франківській 

області є ПАТ «Івано- Франківський м’ясокомбінат», ТзОВ «Калуський 

комбінат хлібопродуктів», ТОВ «ЗПК «ЮМАС», ТОВ «Або-Мікс», ТОВ 

«Продовольча компанія «Екопродукт», ТОВ «Станіславська торгова компанія», 

ТОВ «ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА», ТДВ «Івано-Франківський 

хлібокомбінат», ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод». Пріоритетним 

напрямком стратегічного розвитку харчової та переробної промисловості 

області є вдосконалення галузевих стандартів до загальноєвропейських вимог 

якості й екологічної безпеки. У 2016 році впроваджено системи відповідно до 

вимог ІSO серії 9000, ІSO серії 22000 та НАССР на 30 підприємствах, та в стадії 

впровадження система НАССР на 10 підприємствах. [2]. 

Питанням, що пов’язані з підвищенням соціально-економічної 

ефективності, ефективності діяльності підприємств та їх 

конкурентоспроможності, в тому числі підприємств харчової промисловості, 

присвячено багато наукових та практичних праць. Впродовж довгого періоду в 

наукових публікаціях вчених не закіпчується дискусія пов’язана з 

використанням одного узагальнюючого показника або цілої системи показників 

для визначення рівня ефективності виробництва на підприємстві. 

Сучасні українські вчені займаються виміром та оцінкою економічної 

ефективності впровадження у виробництво нової техніки, нової продукції [3, 

с.199-225]. Зростання ефективності виробництва в харчовій промисловості в 

умовах інтеграціїу Європейський Союз – головний шлях стабільного 

забезпечення населення продуктами харчування, конкурентоздатності АПК 

країни. Це зумовлює необхідність прискорити обґрунтований пошук шляхів і 

напрямків підвищення ефективності та інтенсивності виробництва і на цій 

основі підвищення життєвого рівня. На думку професора П.П. Борщевського, 

«складність і багатофакторність процесу підвищення ефективності 

виробництва, різна спрямованість їхніх складових зумовлюють необхідність 

оцінки і визначення не лише загальногорівня ефективності та інтенсивності 

виробництва, а й здійснення факторного аналізу цього неоднозначного 

економічного явища. Органічний взаємозв’язок критеріїв ефективності та 

інтенсивності виробництва є необхідною умовою формування комплексної 

оцінки рівня ефективності виробництва» [4, с.39-40]. 
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Харчовій промисловості притаманно чимало особливостей. Зокрема 

продукція, що виробляється харчовими підприємствами, відноситься до товарів 

першої необхідності, а тому користується постійним попитом (на харчі 

витрачається половина бюджетів вітчизняних домогосподарств); галузь має 

тісні інтеграційні зв’язки із сільським господарством, а відтак підвищення 

ефективності функціонування підприємств, що до неї належать, неможливе без 

вирішення проблем, які наявні сьогодні у тваринництві та рослинництві; ринок 

продовольства характеризується значною ємністю, що робить харчову 

промисловість достатньо привабливою для інвестицій. Важливість галузі для 

економіки нашої країни і обумовлена її питомою вагою в загальних обсягах 

виробництва і реалізації промислової продукції, експортним потенціалом та 

обсягами податкових надходжень, які вона забезпечує. 

Станом на 1 січня 2017 року обсяги прямих іноземних інвестицій у 

харчову промисловість Івано-Франківської області склали  313,6 млн. дол. 

США (інвестиції надійшли з 11 країн світу, з них 96,4 % - від нерезидентів 

Кіпру) [2]. 

Однак, на харчових підприємствах Івано-Франківської області 

спостерігається зниження рівня ефективності використання виробничих 

потужностей з випуску основних видів харчових продуктів, які є однією з 

важливих складових їх виробничо-технічного потенціалу. Необхідно зазначити 

високу фізичну і моральну зношеність значної частини виробничих 

потужностей, що призводить до низького рівня продуктивності, а також до 

виробництва на них неконкурентоспроможної продукції за якісними і 

вартісними показниками. В останні роки виробництво значної частини 

харчових продуктів або є збитковим, або характеризується низьким рівнем 

рентабельності. 

В сучасних умовах розвитку суспільного виробництва товарів і послуг 

вирішальним фактором підвищення його ефективності на всіх рівнях 

господарювання є прискорення науково-технічного прогресу, сутність якого 

полягає в забезпеченні еволюційного розвитку науково-технологічного 

потенціалу в області виробництва харчових продуктів, планомірного 

систематичного використання новітніх досягнень науки, техніки, технології, 

організації і управління на підприємствах харчової промисловості. 

Якщо проаналізувати причини, що стримують здійснення інноваційної 

діяльності на підприємствах харчової промисловості Івано-Франківської 

області, можна зробити висновок, що найбільш вагомими з-поміж них є такі: 

недостатність коштів на реалізацію інноваційних проектів; високі інноваційні 

витрати на технічне обладнання і заробітну плату висококваліфікованому 

персоналу; відсутність гарантованої швидкої окупності цих витрат та ін. Ще 

однією серйозною причиною, що не сприяє інноваційній діяльності на 

харчових підприємствах, є труднощі, пов’язані із залученням наукового і 

кадрового потенціалу, пошуком нових ідей. 

Важливим фактором розвитку та інтенсифікації виробництва на 

підприємствах харчової промисловості є стабільна забезпеченість 
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матеріальними ресурсами, а також їхнє раціональне використання. Будь-яке 

господарське рішення оцінюється за його кінцевими результатами, тобто 

прибутком. Одним із головних факторів, що впливає на величину прибутку, є 

рівень матеріальних запасів. Тому стабільна забезпеченість матеріальними 

ресурсами є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого 

підприємства. 

Отже, для аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємств харчової 

промисловості необхідно використовувати систему показників, яка обирається 

відповідно до об’єкту, напрямів та методів дослідження, а також очікуваних 

результатів та методів контролю їх досягнення, що потребує подальших 

досліджень для забезпечення ефективної діяльності та 

конкурентоспроможності підприємств харчових промисловості України, в тому 

числі Івано-Франківської області.  
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Пошук національної моделі розвитку України лежить в площині побудови 

держави де громадянин буде почувати себе безпечно. І цьому сприятиме 

перехід суспільства до сталого розвитку, при якому забезпечується 

збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, збереження 

навколишнього середовища з метою задоволення потреб сучасних та майбутніх 

поколінь. 

Українська модель сталого розвитку ґрунтується на реальних соціально-

економічних, природних, географічних, екологічних та геополітичних 

передумовах розвитку держави. У контексті цієї моделі акцентуємо увагу на 

https://menr.gov.ua/news/31778.html
mailto:reg@nung.edu.ua


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 278 

визначенні місця та значущості екологізації як необхідної умови переходу 

України до моделі сталого суспільного розвитку. 

Основна мета екологізації суспільного розвитку – це поліпшення якості 

навколишнього середовища і екологічних умов життя людини як значущих 

чинників розвитку людського потенціалу. Досягнення поставленої мети 

можливе на основі переходу до екологічно орієнтованої моделі розвитку всіх 

сфер діяльності людини. Зазначимо, що пріоритетні напрями екологізації 

суспільного розвитку визначено Законом України від 21.11.2010 р. «Про 

основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року» [1]. Національна екологічна політика спрямована на досягнення 

стратегічних цілей. У контексті теми нашого дослідження вважаємо за 

необхідне акцентувати увагу на третю Ціль сталого розвитку України - 

досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного 

середовища [2]. Проведемо дослідження стану повітряного басейну в Україні. 

 Матеріали досліджень вказують на те, що в 2015 р. викиди забруднюючих 

речовин в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел складали 4521,3 

тис. т., у тому числі: викинуто 197,1 млн. тонн оксиду вуглецю, діоксиду сірки 

854 млн.тонн, метану 519,4 млн. тонн. Від стаціонарних джерел забруднення в 

атмосферу у 2016 році надійшло 3078,1 тис. т, що складає 63,2% від загального 

обсягу забруднюючих речовин. Найбільше викинуто забруднюючих речовин 

автомобільним транспортом 1475,2 тис.т (88,7% від загального обсягу), у тому 

числі автотранспортом населення 1075,9 тис.т (64,7%). Викиди від виробничої 

техніки складали 144,7 тис.т (8,7%), залізничного транспорту – 29,7 тис.т 

(1,8%), авіаційного – 8,5 тис.т (0,5%), водного – 5,8 тис.т (0,3%) [3]. 

Серед населених пунктів найбільшого антропогенного навантаження 

зазнали такі міста України як Кривий Ріг, Маріуполь та ін.(табл.1). Загальний 

обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря цих міст складає 35 

% всіх викидів по країні. 

 
Таблиця 1 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в містах України,  

тис. т 

№ 

з/

п 

Назва населеного 

пункту 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % від 

загально

ї 

кількості 

1 Бурштин 146,8 198,7 174,7 182,7 199,8 198,0 168,5 5,5 

2 Дніпродзержинсь

к 

108,5 124,7 116,4 115,5 105,0 101,0 90,5 2,9 

3 Курахове 123,9 166,2 148,4 166,0 125,0 112,7 126,4 4,1 

4 Енергодар 100,3 104,9 107,7 145,5 113,5 103,9 91,4 3,0 

5 Кривий Ріг 395,0 358,6 354,6 351,8 327,4 327,0 342,9 11,1 

6 Маріуполь 364,3 382,4 330,4 333,8 289,4 249,6 257,3 8,4 

 Усього 1238,

8 

1335,

5 

1232,

2 

1295,

3 

1160,

1 

1092,

2 

1077,

0 

35,0 

Джерело: [3, с.192-193]. 
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Впродовж 2016 р. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

здійснювали 11303 промислове підприємство. Від них в атмосферу надійшло 

2857,4 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 14,7 % менше, ніж у 2015 р. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря залишаються підприємства 

добувної і переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, викиди забруднюючих речовин яких складають 

більше 90 % від загального обсягу викидів в атмосферне повітря в Україні. У 

розрізі видів економічної діяльності найбільша частка викидів забруднюючих 

речовин припадає на: постачання електроенергії, газу, води – 41,1% та 

переробну промисловість- 32,9% викидів. Загальний рівень забруднення 

атмосферного повітря в Україні становив у 2016 р. 7,7 і оцінювався, як високий. 

Таким чином, результати досліджень вказали на те, що навколишнє 

природне середовище все більше стає джерелом підвищеної небезпеки для 

людини. Саме тому, реалізація моделі сталого розвитку є найбільш доречною 

на сучасному етапі розвитку держави. А екологізацію ми розглядаємо як 

концепцію екологічно прийнятного розвитку, яка забезпечує гармонійне 

поєднання цивілізованого середовища життєдіяльності людини і збереження 

якості навколишнього середовища як для нинішнього, так і для майбутніх 

поколінь. 
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Івано-Франківщина має високий інтегральний показник антропогенних 

навантажень на навколишнє середовище. На окремих територіях (Калуський, 

Галицький, Надвірнянський райони) екологічна ситуація та якість довкілля 
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характеризуються як несприятливі для здоров’я людини. Природокористування 

є нераціональним й екологічно не зрівноваженим, а ефективність використання 

природних ресурсів досить низька [1]. 

Не дивлячись на очевидну актуальність проблем раціонального 

природокористування і охорони навколишнього середовища та практичних 

кроків щодо їх розв’язання, все ще існує багато невирішених проблем, 

наприклад, щодо удоскоанлення відносин землекористування; зменшення 

шкідливого впливу та екологічних збитків, які виникли внаслідок експлуатації 

родовищ корисних копалин, пов’язані, в основному, з розробкою родовищ 

нафти і газу, калійної солі та з веденням видобувних робіт кар’єрним способом; 

зберігання, утилізації та видалення відходів тощо. 

Питання, пов’язані із захистом навколишнього середовища,є одними з 

найбільш актуальних в цілому світі і розглядаються як на локальному,так і 

міжнародному рівні. Проблеми раціонального природокористування та 

охорони навколишнього середовища є предметом дослідження багатьох 

науковців і практиків, які намагаються вирішити уже наявні екологічні 

проблеми, використовуючи нові методи, технології, способи яквідновлення, так 

і захисту природи, та, одночасно, формувати низку превентивних заходів, що 

дозволять зберегти її для наступних поколінь. 

З метою актуалізації необхідності природоохоронної діяльності на 

регіональному рівні, зокрема Прикарпатті, розглянемо основні завдання і 

заходи, спрямовані на знешкодження наявних соціально-екологічних проблем в 

місті Івано-Франківськ, які документально зафіксовані у Програміохорони 

навколишнього природнього середовища м. Івано-Франківська на 2016-2020 

роки [2].  

Основними завданнями програми є[2]: 

- попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом 

покращення роботи міських очисних споруд, реконструкції (ремонту) існуючих 

і будівництва нових каналізаційних мереж; 

- зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

- покращення екологічного стану міста, зменшення кількості твердих 

побутових відходів для захоронення відходів, які не підлягають утилізації; 

- захист території від затоплення і підтоплення; 

- охорона і збільшення площ зелених насаджень; 

- забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середовища; 

- створення системи екологічної освіти та інформування населення про 

стан довкілля та ін. 

Перелік заходів та рівень їх реалізації в рамках Програми, яка 

розглядається, наведено в табл. 1.  

Не можна залишати поза увагою і зрушення, які відбуваються в районних 

центрах області. Зокрема йдеться про нові екологічні проекти,що спрямовані на 

збереження природи, відновлення лісової зони (засадження лісів) для 

збереження та запобігання руйнування як лісів, земельних ресурсів, так і 

попередження зловживань різного характеру [3]. Провідною ідеєюцих проектів 
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є винесення низки екологічних питань для обговорення населенням з метою 

більш детального розгляду і контролю за ними. Але, як показує досвід, 

значного ефекту це не дало, тому що однією із головних соціально-екологічних 

проблем є не тільки бездіяльність влади, але і низька екологічна пропаганда та 

низька соціально-екологічна відповідальність громадян.  
Таблиця 1 

 Виконання природоохоронних заходів у 2016р. 

 тис.грн 

№з/п Зміст заходу Передба-

чено 

програмою 

У т.ч. з 

Обл. 

Бюджету 

Факт. 

Передба-

чено з 

міського 

бюджету 

Освоєно 

всього 

У т.ч. 

Коштів 

Міського 

бюджету 

1 Реконструкція 

каналізаційного 

колектора на вул. 

Стефаника 

 

905,7 

 

905,7 

- 611.0 

(власнікошти 

КП «ВЕТП») 

 

2 Програма розвитку 

велосипедної 

інфраструктури та 

популяризації 

велосипедного руху 

 

1200,0 

 

750,0 

 

2981,3 

 

2859,3 

 

2859,3 

3 Будівництво 

каналізаційного 

колектору для скиду 

фільтру з полігону 

ТПВ на міські очисні 

споруди 

 

5000,0 

  

5000,0 

 

2180,0 

 

4 Утримання зелених 

насаджень у місті 

4150,0 4150,0 2959,0 2389,1  

5 Придбання 

посадкового матеріалу 

для озеленення міста 

180,0 100,0 90,0 90,0  

6 Комплексний 

благоустрій скверів 

1450,0 1450,0 6503,0 5220,5 5220,6 

7 Утримання міського 

парку ім. 

Т.Г.Шевченка 

2000,0 2000,0 3074,0 2931,6 2931,6 

8 Реконструкція парку 

культури та 

відпочинку ім. Т.Г. 

Шевченка 

15743,0 843,0 5586,0 5422,1 5422,1 

9 Виготовлення ПДК 

«Коректура 

складування 

побутових відходів на 

полігоні ТПВ» 

 

150,0 

 

150,0 

100,0  

100,0 

 

 ВСЬОГО 30778,7 9443,0 26293,8 21803,7 16433,6 

Джерело: [2] 
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Проте, позитивним зрушенням можна вважати активізацію діяльності 

окремих громадських об’єднань та інших суб’єктів господарювання, які 

запропонували 28 екологічних проектів[4], реалізація яких дозволить вирішити 

великий спектр актуальних екологічних проблем регіону. Також хорошим 

прикладом є практика ДТЕК Бурштинська ТЕС, яка з 2012 року інвестувала в 

екологічні проекти 292 мільйони гривень[5].Зокрема проекти із зменшення 

викидів в атмосферне повітря, забруднення землі, та утилізацію відходів, що є 

дуже актуальними проблемами саме для Бурштинської ТЕС як однієї із 

головних джерел екологічних загроз на Прикарпатті. 

Не дивлячись на те, що існує багато проблем як зі сторони влади, так зі 

сторони населення, позитивні зрушення є, що виявляється у збільшенні 

екологічних інтересів та активності суб’єктів господарювання, підвищенні 

екологічної свідомості громадян, розширенні практичного застосування 

екологічних інструментів, популяризації екологічної інформації тощо. Зокрема, 

яскравим прикладом доступного інформаційного ресурсу у сфері екології є сайт 

[6], де розглядаються не тільки актуальні питання, але і проекти, які втілюються 

для збереження екології, енергозбереження і будь-якої діяльності, спрямованої 

на захист довкілля. Завдяки доступності інформації як суб’єкти 

господарювання, так і громадяни, поступово орієнтуючись на інших, самі 

піднімуть питання змін, які є основою подальшого розвитку як окремої 

людини, так і суспільства в цілому.  
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВИ «ПРО ЯКІСТЬ ВОДИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ 
ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ» 

Г.С. Штогрин 

Державна установа «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України» 

e-mail: galinastogrin@gmail.com 

 

Сьогодні  основним законодавчим актом щодо нормативів якості води на 

першому місці стоїть Директива 98/83/ЄС [1]. Ключова мета цієї директиви 

полягає у захисті здоров'я людини від несприятливого впливу забрудненої 

води, призначеної для споживання людиною, гарантуючи її відповідну якість 

води шляхом визначення науково обґрунтованих нормативів і вимог стосовно її 

моніторингу. Вимоги директиви застосовуються до питної води з розподільної 

мережі (водопровідних), пляшок, цистерн, контейнерів, індивідуальних джерел 

продуктивністю 10 м3/добу та вище або таких, що обслуговують 50 осіб та 

більше (для менш продуктивних, якщо вода надходить в комерційну або 

громадську мережу), а також для виробництва продукції на промислових 

підприємствах, що потребує використання води питної якості. На сьогодні в 

Україні впровадження Директиви 98/83/ЄС передбачено нормативно-правовим 

актом – ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», який вміщує 

гігієнічні вимоги щодо якості до всіх видів питних вод, що використовуються в 

Україні, а саме: водопровідних, фасованих (в герметично закритих ємностях), з 

пунктів розливу (автоцистерн, кіосків), бюветів, колодязів, а також вод питної 

якості, що використовуються для виробництва продукції на промислових 

підприємствах. 

На  державному  рівні  Законом  України  «Про  питну  воду  та  питне 

водопостачання»  [2]  визначені  основні  принципи  державної  політики  в  

галузі централізованого питного водопостачання населення:  

– державного  управління  і  регулювання  відносин  у  сфері  питної  води  

та питного водопостачання;   

– пріоритетності  питного  водопостачання  перед  іншими  видами 

спеціального водокористування;   

– гарантованого  першочергового  забезпечення  питною  водою  населення 

для  забезпечення  питних,  фізіологічних,  санітарно-гігієнічних  та  побутових 

потреб;   

– раціонального використання питної води;   

– науково  обґрунтованого  нормування  якості  питної  води,  нормативів  

її споживання  та  формування  тарифів  на  послуги  централізованого 

водопостачання і водовідведення та ін.  
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При розробці ДСанПіН 2.2.4-171-10 використано рекомендації ВООЗ 

відносно необхідності врахування культурних, економічних, соціальних та 

місцевих умов держави-розробника національного нормативного документу 

щодо якості питної води, а також положення Директиви 98/83/ЄС, що зводяться 

до наступного: – директива не накладає на державу-члена ЄС час впровадження 

нормативної бази в національне законодавство; – заходи по виконанню 

директиви ні при яких обставинах не повинні призвести до зниження існуючої 

якості питної води, оскільки від цього залежить здоров’я людей; – у 

національних нормативних документах держава-член ЄС може збільшувати 

кількість показників у порівнянні з переліком директиви, а нормативи можуть 

бути жорсткішими там, де це необхідно для попередження захворюваності 

населення. 

У ДСанПіН закладено поетапний підхід до впровадження показників 

якості питної води. Перелік показників гігієнічної оцінки питної води 

збільшується через кожні 5 років з часу набуття чинності ДСанПіН 2.2.4-171-10 

упродовж 10 років. 

У водопровідній питній воді обов’язковому контролю підлягають 2443 

показників, з 2015 року – додається ще 13 показників (10 з них за вимогою 

Європейського союзу, 3 – через пріоритетність в Україні), з 2020 року – 

додається ще 12 показників (7 з них за вимогою Європейського союзу, 5 – через 

пріоритетність в Україні). В подальшому передбачається посилення вимог до 

якості питної води: удосконалення традиційної технології підготовки питної 

води на річкових водопровідних станціях з метою поліпшення її якості та 

зменшення утворення обов’язкових до контролю у воді токсичних ТГМ. Наразі 

тільки на поодиноких водопровідних станціях змінили технологію хлорування 

та хлорування з преамонізацією, що дало змогу мінімізувати утворення та 

надходження до питної води ТГМ, насамперед, канцерогенного хлороформу. 

Основні проблеми, що виникають при поетапному впровадженні вимог 

Директиви 98/83/ЄС в Україні, пов’язані з: 

- внесенням змін в традиційні технології підготовки питної води або 

будівництво нових сучасних водоочисних споруд. На сьогодні нами визначено 

найбільш проблемні показники з числа тих, що контролюються в питній воді і 

не завжди відповідають нормативним вимогам; 

 – проведення атестації в Україні європейських методик визначення всіх 

підконтрольних показників якості питної води. Наразі із 66 методик, що 

зазначені в ДСанПіН, тільки 16 відповідають вимогам EN та ISO;  

– формування європейської системи моніторингу води питної якості, що 

використовується для питних, технологічних та господарсько-побутових цілей;  

– переоснащення лабораторій і навчання персоналу підприємств питного 

водопостачання і контролюючих установ; 

 – заміни застарілих водопровідних мереж; 

 – створення механізму надання інформації споживачам.  

Впровадження водної директиви є пріоритетним завданням для нових 

країн-членів ЄС, що потребує величезних інвестицій у сферу водопостачання. 
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Таким чином, система управління житлово-комунальним 

водокористуванням повинна відповідати вимогам Водної рамкової директиви 

ЄС, орієнтуватись на стимулювання суб’єктів господарювання до збереження 

та відтворення водних джерел, якості питних вод та адаптації до вимог 

європейського водного законодавства. 
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Важливе місце в розробці антикризової стратегії підприємства займає 

маркетингова стратегія. Маркетингова стратегія має максимальну адаптацію до 

ринку через розробку і застосування довготривалої стратегії розвитку 

підприємницької структури, яка конкретизована і реалізується в оперативних 

тактичних рішеннях. Маркетингова стратегія стає єдиним цілісним процесом 

управління внутрішнім і зовнішнім ринком з позиції підприємства. Стратегія і 

тактика постійно взаємодіють, тактичні рішення переростають у стратегічні в 

залежності від їх значення для перспектив розвитку підприємства. 

На сьогодні особливої уваги потребує впровадження маркетингової 

стратегії в антикризовому управлінні, оскільки саме маркетингова стратегія є 

основою забезпечення довгострокової конкурентної позиції на ринку товарів та 

послуг вітчизняних підприємств. 

Недостатність висвітлення даної проблеми покладена в основу 

дослідження виявлення передумов, тенденцій розвитку та формування 

наукового підґрунтя для прийняття ефективних стратегічних управлінських 

рішень щодо впровадження маркетингової стратегії. 

Маркетингова стратегія в антикризовому управління підприємством 

передбачає: 

глибокий аналіз ринкової ситуації і прогноз її розвитку (вивчення попиту, 

сегментування ринку, відбір цільових сегментів, наявне і очікуване 

співвідношення між попитом і пропозицією);  

оцінку ступеня свободи у встановленні горизонтальних контактів (з 

конкурентами і підприємствами-партнерами); 

визначення своєї власної позиції на ринку і комерційного ризику, 

пов'язаного зі зміною цієї позиції під впливом конкурентів;   

розробку самостійної організаційної, техніко-технологічної, цінової 

політики підприємства з метою зміни кон'юнктури;   

mailto:bilovolri@ukr.net
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збір, обробку і аналіз інформації про фактори, які формують ринкове 

оточення підприємства; підготовку висококваліфікованих спеціалістів і 

керівників, здатних вести ділові переговори і практично реалізовувати 

маркетингову стратегію від початку до кінця [3]. 

Маркетингова стратегія неплатоспроможного підприємства являє собою 

комплекс заходів, пов'язаних з поліпшенням збуту продукції на ринку, 

підвищенням конкурентоспроможності підприємства щодо асортименту, 

оптимізації цін та якості  продукції [2].  

До складу маркетингових антикризових заходів підприємства, як правило, 

включають:  

- розробку маркетингової стратегії з визначення місії, ресурсів та 

механізму практичної її реалізації; збереження існуючих ринків постачальників 

сировини та матеріалів та освоєння альтернативних варіантів постачальників і 

вибір оптимальних;  

- пошук і освоєння нових внутрішніх і зовнішніх ринків збуту власної 

продукції;  

- поглиблене дослідження та прогнозування внутрішнього та зовнішнього 

ринків з метою пошуку своєї індивідуальної групи споживачів; планування 

товарної політики із врахуванням вимог внутрішнього ринку та потенціалу 

підприємства;  

- заходи щодо підвищення гнучкості та маневреності асортименту 

виготовленої продукції у рамках виробничих або торговельно-технологічних 

можливостей підприємства;  

- формування гнучкої схеми ціноутворення на виготовлену продукцію в 

залежності від існуючих ринків сировини, енергоресурсів та способів 

розрахунку за них на період перебування підприємства в кризі, що спрямована 

на розширення обсягів виробництва та збуту продукції за рахунок зниження цін 

за умови відшкодування витрат виробництва та обігу [2].  

Необхідним елементом антикризової маркетингової стратегії підприємства 

повинні стати цінова і асортиментна політика у зв'язку з діяльністю всіх 

учасників ринку. Такий підхід дасть можливість суттєво скоротити витрати на 

маркетинг за рахунок інтеграції матеріальних, фінансових і трудових ресурсів 

на всіх етапах розробки і виведення продукції чи послуг на ринок.  

Отже, використовуючи перелічені вище заходи маркетингової стратегії і 

тактики, проводячи розумну цінову і асортиментну політику, підприємство 

зможе подолати кризову ситуацію, в якій воно опинилося [3]. 

Таким чином, доцільно зазначити, що визначений комплекс стратегічних і 

тактичних маркетингових заходів в умовах кризи на вітчизняних підприємствах 

не є остаточним, оскільки єдиного рецепту виживання та відродження 

вітчизняних підприємств не існує, тому запропонований підхід доцільно 

розглядати лише як систематизований перелік типових маркетингових заходів в 

умовах антикризового управління підприємством.  

Специфічні проблеми та особливості управлінської і виробничої діяльності 

окремого підприємства дають можливість його керівництву генерувати 
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потрібний набір маркетингових заходів та інструментів для виведення 

підприємства зі стану кризи і підвищення його конкурентоспроможності та 

ефективності господарювання не лише на внутрішньому, а і на зовнішньому 

ринках. 
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Візитівкою будь-якої компанії, її обличчям, відкритим для партнерів, 

клієнтів чи будь-яких зацікавлених осіб, є її сторінка в Інтернеті. Саме веб-сайт 

повинен закріплювати імідж компанії, вивчати інтереси цільової аудиторії, 

приваблювати потенційних інвесторів та клієнтів. 

Загалом, якісно зроблений та наповнений сайт є свідченням відкритості та 

успішності компанії, а також приносить більше доходу від нових партнерів та 

клієнтів. Безперечно, говорячи про збільшення доходу за рахунок організації 

власного Інтернет-ресурсу, маємо на увазі в першу чергу торгівельні 

підприємства. Проте названі вище можливості веб-сайту як маркетингового 

інструменту доступні і для інших компаній. 

Розглянемо, чи існує зв'язок між заробітком футбольних клубів та їхнім 

представленням в Інтернет-середовищі. 

Згадаємо, з чого складається дохідна частина професійних клубів – продаж 

телевізійних прав або прав на трансляцію, продаж клубної атрибутики та 

квитків на домашні матчі, контракти зі спонсорами та реклама,  трансфери 

гравців;  премії за досягнення у спортивних іграх від організаторів цих змагань. 

Тобто, значна частина фінансових надходжень залежить власне від реклами, 

спонсорів та клієнтів/прихильників.  

Українські клуби прем’єр-ліги складно розглядати внаслідок недостатньо 

відкритих бюджетів та того факту, що клуби переважно самі на себе не 

заробляють. Тому дослідимо клуби іспанської прем’єр-ліги (Primera División).  



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 289 

Спочатку розглянемо фінансові показники шести іспанських клубів. Для 

порівняння ми взяли 4 команди, які перебувають у десятці найбільш 

титулованих за останні 10 років [1], одну команду-середнячка та ще одну – 

новачка, що грає в прем’єр-лізі з минулого сезону (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Фінансові результати обраних клубів іспанської Primera División 

Футбольний клуб 

Виручка, млн. євро [2] Ринкова 

вартість, млн. 

євро 

Ринкова 

вартість, млн. 

євро [3] 
2015-2016 2016-2017 

1 2 3 4 5 
Реал Мадрид 620,1 674,6 2976 962,5 

Барселона 620,2 648,3 2765 1050 

Атлетіко Мадрид 228,6 272,5 793 636 

Севілья н.в н.в 261 278 

Реал Сосьєдад н.в 62,3 н.в 181,8 

Жирона н.в н.в н.в 75,5 

 

Різниця в оцінках ринкової вартості полягає у різній методиці підрахунку. 

Так наприклад у п.4 ринкова вартість – це пасив балансу за мінусом грошових 

коштів та їх еквівалентів, а у п.5 базується в основному на вартості гравців. Ми 

включили три різні оцінки, оскільки суто доходи маємо практично лише для 

тих клубів, які аудиторська компанія Deloitte включила до 100 найбагатших (за 

доходом або виручкою від реалізації) футбольних клубів світу за результатами 

щорічного звіту Money League [2]. Проте навіть такі неповні дані дозволяють 

побачити співвідношення між клубами різних ігрових та фінансових рівнів, 

хоча всі вони (за винятком Жирони), грають у Primera División не один десяток 

років. 

Тепер розглянемо що і як саме ці футбольні клуби вважають за потрібне 

показувати в мережі. В першу чергу нас цікавлять офіційні сторінки та 

соціальні мережі, оскільки на даному етапі кількість користувачів останніх 

налічує кілька мільярдів. Інформація отримана із сайтів футбольних клубів 

(табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Подання інформації на офіційних веб-сайтах та залучення соціальних мереж 

Назва 

клубу 
Офіційна сторінка 

Сторінки у 

соцмережах та на 

тематичних 

сайтах 

Мови сайту 

Мови 

дописів 

клубу у 

facebook 

Кількість 

вподоба-

нь сторін-

ки у 

facebook, 

млн. осіб 

1 2 3 
4 

 
5 6 
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Реал 

Мадрид 

https://www.realma

drid.com/ 

facebook, twitter, 

instagram, youtube, 

snapchat, google+, 

dugout 

іспанська, 

англійська, 

французька, 

португальська

, японська, 

індонезійська, 

китайська, 

арабська 

англійська, 

іспанська 
107,8 

 
 

Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Барсело

на 

https://www.fcbarc

elona.com 

facebook, twitter, 

instagram, youtube, 

viber, line, 

google+, linkedin, 

weibo, e.t.qq, 

pinterest, dugout, 

RSS (новини в 

реальному часі) 

каталанська, 

іспанська, 

англійська, 

арабська, 

французька, 

японська, 

індонезійська, 

португальська

, китайська, 

турецька 

англійська

, іспанська, 

каталанськ

а 

103,2 

Атлетіко 

Мадрид 

http://www.atletico

demadrid.com/ 

facebook, twitter, 

instagram, youtube, 

google+, linkedin 

іспанська, 

англійська, 

китайська 

англійська

, іспанська, 

французька 

13,7 

Севілья http://sevillafc.es/ 

facebook, twitter, 

instagram, youtube, 

google+, RSS 

англійська, 

іспанська, 

французька, 

китайська, 

арабська 

іспанська 1,7 

Реал 

Сосьєда

д 

https://www.realsoc

iedad.eus//en 

facebook, twitter, 

instagram, youtube, 

weibo 

англійська, 

французька, 

іспанська, 

китайська, 

баскська 

баскська, 

іспанська 
1,2 

Жирона 
http://www.gironaf

c.cat/es 

facebook, twitter, 

instagram, youtube, 

RSS 

іспанська, 

каталанська 

каталансь

ка 
0,12 

 

Бачимо, що зусилля клубу щодо забезпечення своєї якісної присутності в 

Інтернет-середовищі дуже добре корелюють із кількістю вподобань сторінки в 

соцмережі. Найменше представлений в мережі новачок прем’єр-ліги Жірона, 

тому й не дивно, що їхня кількість прихильників у facebook мало не у 1000 

разів менша, ніж у лідерів. Звісно, всі розуміють, що порівнювати Барселону та 

Реал Сосьєдад за гравцями, результативністю та популярністю складно. Проте, 

топовий клуб не лише думає про те, як виграти черговий поєдинок, але і дбає 

про своїх існуючих фанів (клієнтів) та залучення нових. У випадку світової 

популярності це наочно демонструє мова. У двох топових футбольних клубів 

версії сайтів, відповідно, на 7 іноземних у Реала та 8 – у Барселони. Загальний 

вибір мов у каталонської команди – 10, але додаткова мова –це мова автономії – 

каталанська. Так само як і у Жирони, а у Реал Сосьєдад –  баскська. Певним 
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винятком у мовній залежності є Атлетіко, але, можливо, у цьому випадку в дію 

вступає ще одна сторона, яку намагаються привабити компанії своїм сайтом, – 

спонсори. Адже наявність спонсора із певної країни автоматично означає 

додавання його мови до переліку на сайті. І навпаки. Тож спробуємо  виділити 

мовний чинник та визначити зв'язок між ним і ринковою вартістю клубу. Отже, 

коефіцієнт кореляції вказує на сильну пряму залежність між кількістю мов на 

вибір офіційних сайтів (0,85 для іноземних мов, 0,81 – включно з офіційними 

мовами Іспанії) та ринковою вартістю футбольного клубу. 

Отже, можемо побачити, що розташування футбольних клубів за доходом 

та за одним із суттєвих факторів представлення себе в мережі є однаковим. 

Прямий та сильний зв'язок між вартістю компанії та мовами спілкування із 

реальними й потенційними клієнтами та інвесторами підтверджує наш 

висновок. Безперечно, це лише один із аспектів представлення компанії в 

Інтернет-середовищі, решта потребує подальших досліджень. 
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Необхідність пошуку саме інституційного підґрунтя базових економічних 

моделей еволюційного підходу до оцінювання управлінських ситуацій і 

передбачення шляхів розв’язання проблем економічного поступу вирізняє 

інституційний напрям економічних досліджень як основний. Окремі аспекти 

інституційного укладу соціально-економічних систем, поведінкової економіки 

й інтелектуалізації менеджменту уже розглядались в економічній літературі [1], 

однак проблема обміну з використанням управлінської технології блокчейн 

залишається недостатньо дослідженою і потребує окремої наукової розробки. 

Ідею інститутів як складних механізмів управління, спрямованих на 

зменшення недовіри, що дасть змогу оптимізувати торговельну діяльність, 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/deloitte-football-money-league.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/deloitte-football-money-league.html
https://www.transfermarkt.com/vereins-statistik/wertvollstemannschaften/marktwertetop
https://www.transfermarkt.com/vereins-statistik/wertvollstemannschaften/marktwertetop
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обґрунтував Д. Норт, який зазначав, що умови складного обміну і пов’язані з 

ним трансакційні витрати вимагають запуску механізму контролю, ефективного 

впливу регулюючої сторони, роль якої можуть виконувати як держава, так і 

добровільно створені інститути контролю [2, c. 80]. 

 З переходом до постіндустріального суспільства, активізації цифрової 

економіки та бурхливого розвитку мережі Інтернет почали формуватись нові 

інститути, розвиватись концепції гарантування безпеки функціонування  

соціально-економічних систем на засадах інтелектуалізації управлінських 

процесів, розроблятись адаптивні технології управління бізнес-процесами в 

умовах невизначеності.  

За інформаційно-технічними параметрами, блокчейн є децентралізованою 

базою даних, що зберігає перелік активів і пов’язаних з ними транзакцій за 

принципом функціонування однорангової мережі. Як технологія блокчейн 

передбачає виконання послідовності визначених операцій. Наприклад, фізична 

особа «a» бажає надіслати кошти іншій особі «b». Транзакція в режимі он-лайн 

виглядатиме як «блок», що розподіляється між всіма активними учасниками,  

які затверджують дійсність операції, після того «блок» додається в систему й 

кошти надсилаються від особи «a» до особи «b». Дійсні транзакції групуються і 

додаються в базу даних окремим блоком одна за одною, що відтворює ланцюг. 

Звідси назва – Blockchain (block – блок, chain – ланцюг). Коли створюється 

перший блок, він відзначається хеш-функцією. У процесі створення наступного 

блоку йому призначають відповідну хеш-функцію та частину попереднього 

блоку [3]. Інформаційно-технологічну платформу операцій блокчейн 

забезпечує процес майнінгу (з англ. mining – буквально видобуток корисних 

копалин, в контексті даного дослідження означає діяльність з підтримки 

розподіленої цифрової платформи і створення нових блоків з можливістю 

отримати винагороду), що дає змогу обчислювати хеш-функції, завдяки яким 

можливо  перевірити всі транзакції. В свою чергу, блокчейн – це відкрита 

цифрова інтелектуальна платформа, яка дає змогу зберігати відомості про різні 

види активів, їх переміщення та місцезнаходження. Зазначимо, що сфера 

прикладного застосування блокчейну є досить широкою, зокрема, це смарт-

контракти (верифікація і забезпечення дотримання умов),  управління 

інтелектуальною власністю, операції на фондовій біржі, інтелектуальне 

цифрове голосування тощо. Географію стартапів, які ґрунтуються на 

застосуванні технології блокчейн, зображено на рис. 1.  

Невизначеність є важливим елементом в управлінні бізнес-процесами 

соціально-економічних систем, відтак, слід провести типізацію ситуацій 

невизначеності, в яких блокчейн може виконувати стабілізуючу роль.  

1. Невизначність внаслідок недовіри до інституцій. Досить поширеною є 

ситуація, коли спостерігається дефіцит або відсутність довіри до інституцій, 

торговельних партнерів й фінансових посередників та проблематичність 

формування ефективних комунікацій, орієнтованих на трансфер цінностей. За 

допомогою блокчейн можливо згенерувати унікальний інформаційний простір, 

що репрезентуватиме спільну реальність для різних фізичних осіб, організацій,  
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інституцій, які не довіряють одне одному. Оскільки всі вузли в інформаційній 

системі не ідентифікують один одного, немає потреби формувати кредит 

довіри, маніпулювати та вводити в оману учасників блокчейну, тому що кожен 

з них має можливість здійснювати моніторинг і контролювати ланцюг 

самостійно. Відтак, можливо створити децентралізовану базу даних з 

ефективністю монополії, без фактичного створення центрального органу влади. 

Німеччи

на  2,8

Австрал

ія 2,6

Сингапу

р 2,5

Нідерлан

ди 2,4
Інші 29,5

США 

36,9

Канада 

4,0
Китай 

4,5

Великоб

ританія 

14,8

 
Рис. 1 Розподіл стартапів блокчейн за країнами, % [4] 

 

Для покупця це унікальна можливість відслідковувати весь процес руху 

товару чи послуги за його цифровим сертифікатом або маркером на блокчейні, 

аналізувати потенційні зміни в процесі розвитку бізнес-процесів тощо. 

2. Невизначеність у зв’язку з неповною ідентифікацією партнерів. 

Інформація, відгуки, рейтинги є підтвердженням ідентичності певної 

юридичної чи фізичної особи, дані про яку збираються і використовуються для 

зниження непевності щодо того, з ким можна мати справу. Застосування 

інтелектуальної управлінської технології блокчейн дає змогу створити відкриту 

глобальну платформу, на якій, для прикладу, є можливість зберігати дані про 

певну особу чи організацію, що надходитимуть з певних джерел. У результаті 

формується унікальна ідентичність, що розкриває релевантний потенціал 

інтелектуалізації менеджменту, оскільки управитель, для прикладу,  матиме 

змогу вибірково розкривати  необхідні дані, що сприятимуть  розвитку бізнес-

процесів… Наявність інтелектуального параметру ідентичності у фізичному та 

цифровому світі означає, що менеджмент будь-якого виду торговельної 

діяльності може здійснюватись на якісно нових інтелектуальних засадах.  

3. Невизначеність щодо перебігу бізнес-процесів. Існують загрози щодо 

невиконання умов, регламентованих у  контрактах, партнерських угодах, а 

також у публічних офертах. Застосування управлінської технології  блокчейн 

дасть змогу генерувати спеціальні коди, які пов’язуватимуть контракти між 

виконавцями, замовниками, контрагентами, виробниками, продавцями, 
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покупцями, а далі гарантувати, що ці контракти будуть підтверджені без участі 

тих сторонніх агентів ринкового середовища, які орієнтовані на збільшення 

трансакційних витрат,  ускладнення бізнес-процесів, зниження їх ефективності. 

Отже, під впливом інституційних зрушень, спричинених значною мірою 

активізацією процесів інтелектуалізації функціонування соціально-економічних 

систем, важливу роль спроможна виконувати нова управлінська технологія 

блокчейн,  яка дасть змогу будувати комунікації на якісно нових засадах 

ринкової взаємодії,  конституювати технологічну можливість інституційного 

забезпечення й регулювання торговельних відносин, конверсійних операцій, 

управління правами на приватні та корпоративні активи. Таким чином, значна 

частина бізнес-процесів за рахунок їх оптимізації з використанням зазначеної 

технології ставатиме більш захищеною, вплив «людського фактору», який 

часто спричиняє збій в управлінській системі, може бути зменшено до 

критичного мінімуму, що окреслюється параметрами інтелектуального виміру в 

момент, коли інформація переміщуватиметься з суб’єктивної реальності до 

блокчейну.  
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Планування розвитку, з урахуванням збереження ефективності 

економічної функціональності нафтогазової системи України, включає в себе 
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також і обов’язкове проведення переговорів зі стратегічними партнерами [1, с. 

80]. Аналіз стратегій ведення переговорів дозволяє виділити шість основних 

методів, а саме: 

1) зосередженість на інтересах, а не на позиціях; 

2) сценарії «якщо-то» - і план резервного копіювання; 

3) критерій креативність для досягнення своїх інтересів; 

4) знання того, що важливо для сторін переговорів; 

5) розуміння культурних елементів, тобто знання ділового етикету рідної 

країни вашого опонента для успішного проведення переговорів; 

6) готовність своєї команди до проведення переговорів. 

Сутність даних методів полягає в наступному: 

- в контексті переговорів існують різні підходи - з одного боку, посилена 

увага на досягнення інтересів компанії, з іншого боку - зосередженням уваги на 

позиціях. При цьому головна мета - це інтерес в сприятливому кінцевому 

результаті, який приносить користь, при цьому, позиції відносяться до точки 

зору з конкретної проблеми. Сторони переговорів мають різні позиції на 

поверхні, але переслідують досягнення одного спільного інтересу. Знання цього 

призводить до організації переговорів з досягненням обопільного успіху; 

- при веденні переговорів важливо мати різні сценарії і альтернативи. 

Наявність варіантів допомагає пом’якшити необґрунтовані страхи, пов’язані з 

переговорами з уточненням основних пріоритетів; 

- аналіз досліджень в області проведення переговорів показує цінність 

творчого походу в створенні унікальних альтернативних рішень і можливостей 

при створенні порядку денного. Порядок денний у вигляді докладного списку з 

темами, такими, як бюджет і персонал, призводить до фокусування на позиціях, 

а не на інтересах. При цьому уваги вимагає досягнення поставлених цілей і 

вирішення проблем, що призводить до досягнення інтересів сторін переговорів; 

- розуміння пріоритетів сторін переговорів виявляє ті основні інтереси, до 

яких прагнуть переговірники. При цьому відбувається узгодження інтересів 

зацікавлених сторін і визначення взаємовигідних результатів; 

- майданчик переговорів створюється для позитивного і активного 

обговорення з дотриманням норм поведінки учасників обговорення. При цьому, 

вивчаючи різні культури, слід звернути увагу на основні фактори ділового 

етикету, а саме: фізичні сигнали, пунктуальність, безмовність і т.д. Знання того, 

як кожна культура відноситься до своєчасності, допоможе планувати і 

підтримувати ефективні переговори; 

- при підготовці до переговорів необхідно виконати ряд основних заходів, 

які допоможуть підготувати свою сторону для проведення обговорень. До них 

відносяться: прозорість цілей і інтересів своєї сторони, інформованість всіх 

учасників переговорів, обізнаність культурного і поведінкового контексту і ін. 

Поряд з методами проведення переговорів для оцінки ефективності в 

досягненні інтересів сторін використовують моделі тестування, які засновані на 

результатах анкетування учасників обговорень [2, с. 179]. Як приклад 

розглянемо модель анкетування респондентів, які здійснили велику угоду в 
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рамках поточної частини своєї роботи, для якої вони були єдиним 

парламентером або вели переговори від імені своїх фірм. Такий вибір 

обумовлений тим, що тільки коли вартість контракту висока, тоді покупці і 

продавці можуть дозволити собі витратити багато часу і зусиль на переговори з 

метою досягнення і захисту інтересів своєї компанії. 

Процедура опитування включала чотири розсилки: (1) попереднє 

повідомлення щодо опитування та зворотною листівкою, (2) первісне 

розсилання анкети-опитувальника з доданим супровідним листом, (3) 

нагадування, (4) повторне розсилання анкети-опитувальника початковим 

респондентам.  Після обробки отриманих даних була розроблена шкала і 

проведені попередні розрахунки для підтвердження узгодженості обраної 

моделі.  Для кожної з адекватних областей переговорів була обрана конструкція 

моделі зі шкалою, яку було розроблено, яка включала кілька елементів. 

Відповідно до концепції, чутливість до матеріальних витрат вимірювалася як 

характеристика фірми-покупця, кооперативна орієнтація вимірювалася як 

ознака покупця, яка пов’язана з постачальниками в цілому, а інші конструкції 

були оцінені щодо основної покупки. Статистичний аналіз отриманих даних 

включав аналіз дослідницьких факторів, розрахунок коштів, дисперсій, 

кореляційних матриць, скоригованих кореляцій між точками і коефіцієнтами 

моделі. 

Аналіз даних відповідно до обраної моделі показав, що заходи при веденні 

агресивних переговорів і готовності кожної зі сторін переговорів включають 

два виміри. Обробка результатів агресивних переговорів показала адекватність 

двох вимірювань, перше з яких є поняття «маніпулювання сприйняттям 

конкуренції», а друге - «жорстка тактика». Елементи підготовленості до 

проведення переговорів, розділені на набори, пов’язані з «інформацією, що має 

відношення до переговорів», і другі з пропозицією «мати формальний план 

переговорів», а також двома основними компонентами концепції готовності, які 

спочатку були обґрунтовані для прийняття рішення з урахуванням сталого 

розвитку і економічної ефективності нафтогазового сектора нашої країни. 
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Ступінь інноваційності економіки  країни визначає її місце серед країн 

світу за науково-технічним та соціально-економічним розвитком. Саме високий 

темп науково-технічного прогресу та здатність швидкої адаптації економіки 

країни до новітніх організаційно – управлінських форм менеджменту, дозволяє 

країнам, з доволі обмеженими природними ресурсами та територіями, 

наприклад: Японія, Люксембург, очолювати вищі щаблі світового рейтингу 

країн за соціально-економічним розвитком.  

У науковій літературі не існує єдиного підходу, що включає в себе поняття 

інноваційний маркетинг. Багато авторів ототожнюють поняття маркетинг 

інновацій та інноваційний маркетинг, на наш погляд маркетинг інновацій це 

просування на ринку нового або удосконаленого товару, або нових послуг. 

Тоді, як інноваційний маркетинг слід розглядати, як нові організаційні, 

логістичні, управлінські методи для забезпечення збільшення об’ємів реалізації 

продуктів та послуг та «завоювання» більшої кількості споживачі або 

оптимізації роботи підприємства. Цікавим прикладом застосування 

інноваційного маркетингу є досвід найбільшої Інтернет - компанії Китаю 

Alibaba Group. Головною запорукою успіху цієї компанії є простота 

користування її платформами, де продавці розміщують свої товари, а покупці 

обирають товар, та неймовірна мобільність доставки товару до покупця. У день 

холостяків, якій відзначався 11 листопада 2017 року (коли проводиться 

найбільший розпродаж в Китаї , на зразок «чорної» п’ятниці у США) 

компанією було продано 800 млн. одиниць товару на загальну суму 25,3 млрд. 

доларів, при цьому термін доставки товару до покупця тривав від 12 хвилин до 

одної доби. Така мобільність була досягнута завдяки застосуванню нової 

логістичної схеми, коли кожний покупець мав змогу заздалегідь забронювати 

товар сплативши 5-10 % від його вартості, що давало гарантію його придбання 

у день розпродажу, а у день розпродажу, коли ці покупці безпосередньо 

замовляли цій товар, кур’єр знаходився практично біля їхнього будинку. Так, як 

компанія має велику клієнтську базу по всьому світу сервіси цієї платформи 

працюють на англійській, російській, італійській, іспанській, нідерландській, 

португальській, французькій, польській мовах. Для найвибагливіших покупців 

Alibaba у 13 магазинах Китаю запущено пілотний проект Fashion AL – це 

штучний інтелект, який враховуючи тенденції моди по від сканованому коду 

товару підбере ідеальну комбінацію з іншою одежею та аксесуарами.[1] 

Інноваційний маркетинг, на нашу думку, це не обов’язкове створення 

нового товару чи послуги, це може бути просування вже існуючого товару, але 

при створенні таких умов, коли конкурентні переваги продукту розкриваються 

з нової точки зору для потенційних споживачів.  Alibaba Group не був піонером 

інтернет торгівлі, вже існувало багато інших інтернет платформ, найвідоміша з 

яких eBay, але послуги, які запропонувала компанія  Alibaba Group , пошук 

товарів через смартфони, сплата за товар після отримання та перевірки його 

mailto:margaretivanova777@gmail.com
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якості товару, колективні покупки, тощо, вивели її у світові лідери інтернет 

компаній. 

Маркетинговий підхід до територіального розвитку претендує на роль 

провідної конкурентної переваги стратегічного управління не тільки окремої 

фірми, але й окремих територій, у тому числі окремого регіону чи міста. [2]  

Інноваційний маркетинг, якій опирається  на дані маркетингового аналізу 

сегментів ринку, дозоляє визначити  та підкреслити основні конкурентні 

переваги регіону або території перед іншими, визначити його унікальність для 

певних груп споживачів, постачальників, та розробити перспективи напрямки 

та програми розвитку регіону. 

Кажучи про інноваційний маркетинг, що реалізовується на рівні регіону, 

слід зазначити, що суб’єктом управління в цьому випадку, виступає обласна 

адміністрація. Саме вона формує асортиментну, цінову, розподільчу і 

комунікативну стратегії, що забезпечують в комплексі досягнення стратегічних 

цілей розвитку регіону з урахуванням заданих економічних обмежень. З 

погляду інноваційного маркетингу, товарна політика регіону передбачає 

виявлення перспективних інноваційних напрямів (галузей, конкретних товарів, 

послуг), які можна поставляти на зовнішній і внутрішній ринки, в певних 

об’ємах, на певних умовах і для визначеного кола споживачів [3, c. 47].  

У сучасних умовах дефіциті фінансових ресурсів інноваційна складова у 

регіональному розвитку відіграє визначальну роль, вона допомагає у : 

1) створенні позитивного іміджу регіону для залучення потенційних 

інвесторів; 

2) формуванні у регіоні нової інноваційної інфраструктури; 

3) підвищенню соціальних стандартів у регіоні; 

4) позитивно впливати на зовнішнє та внутрішнє середовище. 
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У сучасних умовах господарювання ефективне функціонування складних, 

відкритих, стохастичних, нелінійних систем, до яких належать підприємства 

нафтогазового комплексу України, можливе за умови трансформування їх 

існуючої системи управління на засадах застосування концепції ризик-

контролінгу. Зважаючи на відносну новизну концепції ризик-контролінгу, 

актуальними й досі залишаються визначення функціонального призначення 

ризик-контролінгу в системі управління підприємством, а також удосконалення 

існуючого методичного інструментарію управління ризиками. 

Поділяючи думку В. В. Гордіної [1] з приводу завдань, які виконує система 

ризик-контролінгу підприємства, нами виділено наступні: 

 формування системи ідентифікування, аналізування та оцінювання 

ризиків; 

 визначення цільових значень показників;  

 контроль, прогнозування ризиків; 

 координування різних фаз процесу управління ризиками всередині й між 

окремими елементами системи управління; 

 підготовка звітності про стан ризиків підприємства і передача 

інформації в керівні підрозділи; 

 консалтинг з питань, які стосуються управління ризиками. 

З огляду на проведені дослідження нами встановлено, що необхідна зміна 

орієнтирів в управлінні – перехід від застосування реактивного до 

проактивного підходу до управління ризиками. Оскільки наріжним каменем 

управління ризиками підприємства є ідентифікування та оцінювання рівня 

ризику його діяльності, то впровадження проактивного управління ризиками є 

можливе за умови імплементації у систему управління підприємством 

підсистеми ризик-контролінгу, яка включає в собі два потужні блоки 

моделювання та прогнозування ризиків і дає змогу своєчасно прогнозувати 

можливість появи несприятливих подій. Існуючі інструменти управління 

ризиками діяльності підприємств нафтогазового комплексу України, зокрема 

діаграма «краватка-метелик» [2, 3], завдяки якій аналізують шляхи розвитку 

небезпечних ризик-подій від причин до наслідків, будуть дієвими та 

ефективними виключно за умови адекватного моделювання та постійного 

прогнозування ризиків. Варто зазначити, що діаграма «краватка-метелик» 

формує базис розробки концептуальної схеми проактивного управління 

складними системами на засадах ризик-контролінгу, умовно виділяючи два 

види «бар’єрних» функцій (barrier functions) системи управління ризиками, а 

саме  проактивну та реактивну (proactive and reactive barrier functions) [4].  

 Отже, існуюча система управління ризиками орієнтована на подолання 

негативних наслідків настання ризик-події. В той час як система ризик-

контролінгу здійснює прогнозування імовірного впливу ризикоутворюючих 

факторів на основі моделі оцінювання та прогнозування ризиків діяльності 

підприємств та завдяки координації процесу управління створює передумови 

для прийняття попереджувальних заходів. Поділяючи погляди 
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К. О. Горельченко [5], можемо стверджувати, що формування системи ризик-

контролінгу визначається вимогами системи управління ризиками, у той час як 

ризик-контролінг шляхом розробки нових інструментів та методик надає 

процесу управління ризиками нового імпульсу. Вдосконалення, адаптування 

існуючої системи управління ризиками підприємства до нових вимог бізнес-

середовища дає змогу прийняти своєчасні управлінські рішення, спрямовані на 

попередження ризик-подій, тим самим зменшити величину втраченої вигоди 

внаслідок їх імовірного настання.  
 

Список використаних джерел: 

1. Гордина В. В. Некоторые аспекты формирования системы риск-

контроллинга на предприятии. Финансы и кредит. 2012. №28(508). С.30-36. 

2. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального 

оцінювання ризику. Киїів, 2015. 80 с. 
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Інноваційні принципи F.O.C.V.S. вперше були запропоновані Елом Райсом, 

найвідомішим у світі стратегом у сфері маркетингу й творцем концепції 

позиціювання, автором і співавтором 11-ти бестселерів у сфері маркетингу і 

брендингу, серед яких "Позиціювання: битва за впізнаваність", "22 непорушних 

законів маркетингу", "22 законів створення бренду", "Розквіт піару й занепад 

реклами", "Походження брендів, або Природний відбір у світі бізнесу" та інші 

[1]. Розглянемо особливості їх застосування для підприємств та організацій. 

Принцип №1: Лідерство (F — first). 

Ніщо не працює краще в маркетингу, ніж націлення бренду на те, щоб бути 

першим у своїй категорії. "Перший" не означає піонерство на ринку. "Перший" 

— це лідер у свідомості споживачів, наприклад, Amazon.com, – це перший 

бренд, який згадують споживачі, коли йдеться про Інтернет-магазин. 

Другий аспект лідерства полягає у фокусуванні. Завжди можна стати 

http://www.management.com.ua/books/view-books.php?id=38#_blank
http://www.management.com.ua/books/view-books.php?id=497#_blank
http://www.management.com.ua/books/view-books.php?id=497#_blank
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номером один, якщо чітко визначити свою компетенцію. Dell став номером 

один серед виробників персональних комп'ютерів, але він не був першим на 

ринку ПК. Такі бренди як Apple, IBM і ряд інших вийшли на ринок задовго до 

створення корпорації Майкла Делла. Але вийшовши на ринок, компанія 

сфокусувалась на прямих продажах і лідерстві на ринку ПК. Це ключове 

рішення, яке допомогло Dell досягти успіху. 

Принцип №2: Протилежність (O — opposite). 

Якщо ви не можете бути першим на ринку,спробуйте створити бренд і бути 

протилежністю тій компанії, яка є номером один. 

Колись всі парфуми вважались суто жіночими, але 

компанія Revlon представила бренд "Чарлі", який після трьох років став 

бестселером серед світових парфумів. 

Walmart, вийшовши на ринок ритейлу, позиціонував себе як дешевий 

магазин, тому зміг стати сильним брендом, хоча й був орієнтований на інший 

сегмент споживачів. 

Компанія Coca-Cola перша випустила напій "кола". Проте з’явився інший 

виробник цього напою — Pepsi-Cola. Це компанія, яка орієнтується більше на 

молодь і навіть намагається сформувати нове покоління — покоління Pepsi. 

Сьогодні частка ринку Pepsi складає 41%. У маркетингу багаті стають ще 

багатшими, а бідні — біднішими. Чому так? Тому що багаті володіють силою 

слова, а бідні — ні. Компанії Pepsi варто щось змінювати, або ж вона назавжди 

залишиться під номером два[2]. 

Принцип №3: Домінування в категорії (C — category dominance). 

Яка ключова мета маркетингової програми? Збільшення продажів? 

Збільшення прибутку? Побудова бренду у свідомості споживача? Всі ці речі 

дуже важливі, але вони є лише показниками на шляху до успіху. Головна мета 

будь-якої маркетингової кампанії — це підкорення категорії. Якщо ви зможете 

це зробити, довгостроковий успіх майже гарантований. 

Добре відомо, що глобальні гравці намагаються конкурувати з вузько 

орієнтованими брендами, однак вузько орієнтовані 

перемагають. Sony, Kodak, Toshiba та інші компанії намагаються конкурувати 

з Duracell, лідером серед виробників батарейок, але ці спроби не є успішними. 

Категорія — ключ до успіху, а бренд є лише інструментом для сприяння 

цьому процесу. 

Принцип №4: Візуалізація (V — visual hammer). 

Кожен бренд потребує дві речі: 1) концептуальна ідея та 2) візуалізація цієї 

ідеї — створення картинки в свідомості споживача. Приклад візуалізації — це 

образ ковбоя (Marlboro) або "взуття, що дихає" (Geox). Проте є один важливий 

момент. Словесне пояснення повинно транслюватись безпосередньо до 

візуалізації. Це правильніше навіть, якщо візуальний образ є  сильнішим за 

словесний. Так, наприклад, компанія Marlboro змогла вкласти в голову 

споживача стереотип, що справжній американський ковбой палить. 

Принцип №5: Другий бренд (S — second brands). 

В офісах корпоративних американських компаній ви рідко вживається 
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слово "фокус". Натомість більшість компаній обирає стратегію "розширення" — 

запуск нових продуктових ліній, освоєння нових категорій, розподіл на різні 

цінові сегменти, диверсифікація бізнесу[3]. 

Відповідь FOCVS на питання щодо запуску другого бренду достатньо 

проста — цілеспрямовано утримувати існуючий бренд, але для запуску другого 

— використовувати новий ринок, як Levi's зробив це 

з Dockers чи Toyota з Lexus. Сьогодні в світі досить поширена думка про те, що 

запуск другого бренду вимагає великих інвестицій та реклами. Насправді це не 

так. Якщо проаналізувати історію видатних брендів, ми не побачимо чіткої 

тенденції. Всі вони досягали успіху за різні часові проміжки та з різними 

ресурсами. Red Bull знадобилось 9 років, аби досягти $100 млн. у 

продажах; Microsoft — 10 років; Walmart— 14 років; Gatorade — 18 років. 

Новий успішний бренд (Red Bull, наприклад), як правило, побудований 

завдяки новій категорії (енергетичні напої). Хоча спочатку споживачі з підозрою 

ставляться до покупки такої новинки, оскільки це не вписувалось в існуючу 

структуру покупок. Спочатку реклама не має довіри і не здатна зламати ці 

бар'єри. Найліпший інструмент запуску нового бренду — це PR. На відміну від 

реклами, PR має вплив на багатьох споживачів. Якщо запустити потужну PR-

кампанію, її обов’язково підтримають споживачі. Як правило, PR-кампанія 

дешевша за рекламну, а також більш сприятлива для запуску та зростання 

нового бренду. У кінцевому підсумку, звичайно, будь-який новий бренд 

переростає стадію PR і переходить до повноцінної реклами. 

Отже, F.O.C.V.S. — це резюме актуальних принципів маркетингу в простій 

та зручній для запам'ятовування формулі. 
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та ефективності використання ресурсів, а й значною мірою від асортименту 

реалізованої продукції, ступеня його оптимальності з точки зору 

співвідношення цін, одержуваного прибутку та задоволеності споживачів.  

Суть процесу формування асортименту полягає у плануванні фактично 

всіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутнього 

виробництва й реалізації на ринку. Цей процес безперервний, він триває 

протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту виникнення 

задуму та закінчуючи вилученням із товарної програми. Формування 

асортименту може здійснюватися різними методами, в залежності від 

масштабів збуту, широти асортименту, специфіки готової продукції, цілей і 

завдань, що стоять перед виробником.  
Асоціативний маркетинг (аналіз взаємозалежного попиту на основі 

кореляції) краще використовувати на початку діяльності компанії, при 

плануванні асортименту і при наявності чітких логічних груп. Він характеризує 

близькість різних одночасно спостережуваних категоріальних характеристик, 

якими можуть бути товари, послуги та попит на них, що одночасно надаються 

споживачеві і передбачає виявлення об'єктів, з якими асоціюється 

запропонований товар, торгова марка, ідея тощо.  

Основні заходи, що дозволяють виявити асоціативну реакцію споживача 

на певний товар, це:  

- PR + ненав'язлива інтеграція в контенті, а не реклама (уникаються 

посилання, які асоціюються з масовістю); 

- участь в типових заходах: пікнік «Афіші», фотовиставки, арт-базар і ін.; 

- організація заходів; 

- участь в конкурсах спеціалізованих видань. 

При цьому,  комунікативна стратегія повинна включати такі елементи, як: 

- постійне звернення до споживача, в тому числі через соціальні мережі 

(зокрема з інформацією про акції та знижки на той чи інший товар чи групу); 

- персоналізація спілкування через керівника та заступників; 

- наліпки з проханням дзвонити з будь-якими питаннями та пропозиціями. 

Окремого розгляду заслуговує роль рекламних слоганів при формування 

товарного асортименту засобами асоціативного маркетингу. Причому роль ця 

настільки важлива, що унікальна асоціація у свідомості споживача сформується 

тільки у тому випадку, якщо унікальному образу товару, що позиціонується, 

відповідатиме такий же унікальний по поданню салоган. Він в обов'язковому 

порядку повинен зацікавлювати, привертати увагу. Це коротка і помітна 

реклама пропонованої інформації. Текст завжди має мати заголовок, навіть 

якщо він складається з 3 пропозицій. Якщо заголовок невдалий, непримітний, 

то текст втрачає до 50% читачів.  

Слід зазначити, що ефективність асоціативного маркетингу залежить від 

того, наскільки регулярно проводиться аналіз товарного асортименту 

підприємства. Структура асортименту повинна переглядатися приблизно раз у 

півроку, а при зміні маркетингової політики – негайно. Крім того, необхідно 

брати до уваги перспективи виведення на ринок нових продуктів. І вже на етапі 
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планування варто враховувати, який вплив на діяльність компанії вчинить 

просування на ринок нового товару. 

Використання асоціативного маркетингу при формуванні товарної 

стратегії підприємства дає можливість враховувати ряд умов: знання ринку й 

характеру його вимог; усвідомлення можливостей та ресурсів в даний час і на 

перспективу; співвідношення «нових» і «старих» виробів, нових і освоєних 

ринків; рівень оновлення товарів та інші. Питання вирішуються в тісному 

взаємозв'язку з ринком, його вимогами, з поведінкою споживачів та 

конкурентів. Логічним результатом є комплекс стратегічних рішень, що 

визначають номенклатуру, асортимент і обсяги виробництва, а також способи 

просування і реалізації продукції. Взаємоузгодженість бачення підприємства 

щодо основних стратегічних цілей та використання відповідних комунікацій, 

сприяють створенню бажаних асоціацій з продукцією підприємства у 

споживачів.  

Отже, асоціативний маркетинг – це інноваційний спосіб мислення, який 

дозволить підприємствам вийти на новий рівень розвитку й формування нових 

мікроринків, інструмент створення нових потреб і товарів. Дозволяє знайти 

нові ситуації, час і місце споживання відомого продукту, розширюючи 

можливості його застосування, виявити потреби, які досі не розглядалися, 

визначити можливості їх задоволення, а також передбачає відхід від існуючих 

способів представлення товару чи послуги споживачеві.  
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В умовах ринкової економіки координація і розвиток виробничо-

підприємницької діяльності підприємства здійснюється через складну 

взаємодію попиту-пропозиції, системи ціноутворення, конкуренцію і інші 

складові ринку, які визначають структуру виробництва і реалізації, 

ефективність використання ресурсів, фінансові результати підприємства. В 

зв'язку з цим виникла настійна необхідність в конструюванні системи 

маркетингу в структурі підприємницького сектора економіки регіону. 

Раціональна організація маркетингової діяльності на підприємстві 

припускає її формування, чітке визначення завдань, оптимальний розподіл 

функцій за всім рівням управління на основі вдосконалення і поглиблення 

розділення і кооперації праці з відповідним закріпленням їх в нормативно-

правових документах. 

Проблемам становлення та розвитку маркетингу в різний час були 

присвячені роботи таких зарубіжних та вітчизняних вчених як Даулинг Г., 

Джоунс Дж.Ф., Грець О., Головкіна Н., Наврузов Ю., Котлер Ф., Малік 

М.Розвиток підприємств в регіоні в своїх працях вивчали такі вітчизняні вчені 

як Дорогунцов С.,  Данілішин Б., Колокольчикова І., Лисецький А. та інші. 

Проте проблеми маркетингової діяльності підприємств регіону, мають 

недостатній рівень опрацювання.  

Більшість відомих наукових монографій і фахових рекомендацій та 

розробок вітчизняних авторів щодо організації маркетингу, адресовані і 

застосовні у великих підприємствах і об'єднаннях, де організаційна структура 

управління дозволяє створити відповідні служби, рекомендації щодо організації 

маркетингу у невеликих підприємствах практично відсутні.  

Слабке знання і використання підприємцями маркетингу в повсякденному 

житті пояснюються декількома причинами. Основна з них складається в 

недостатній розробленості цього питання взагалі, особливо для невеликих 

підприємств. Щоб усунути цей недолік, необхідно розробити систему 

організації маркетингової діяльності підприємств. 

Головна ідея і ціль маркетингу визначається наступною загальновизнаною 

формулою – робити тільки те, що безумовно знаходить збут [1, с. 96].  

Створювати служби маркетингу в регіоні за допомогою і при участі 

підприємців особливо важко, але якщо вони відчувають потребу й інтерес, 

можна розраховувати на їхню увагу і розуміння. У першу чергу чуйно й уважно 

їм потрібно роз'ясняти, яким реальним потребам буде служити створювана 

структура і який ризик може підстерігати майбутніх членів маркетингового 

формування при всіх пропонованих змінах. Це дуже важливо, оскільки вони 

живуть у навколишніх їх умовах багато років і мають намір продовжити жити 

там і далі. Підприємці також знають про свої потреби і про можливий ризик 

краще, ніж будь-яка людина з боку [2, с. 89]. 

Підприємствам, що займається товарним виробництвом, необхідний усе 

більший діапазон послуг: техніко-технологічні консультації; фінансові питання; 

матеріальне забезпечення; транспортування; ринки збуту.  
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Зробити це дуже складно з погляду наявності кваліфікованого керівництва 

всіма ділянками, і задоволення потреб у капіталах. Керувати різними службами 

важко і саме мудре рішення – запропонувати одну-дві спеціалізованих послуг, 

наприклад транспортування і збут продукції. Але в будь-якому випадку кожна 

послуга повинна сама себе окупати чи віддача повинна бути дуже близька до 

витрат, інакше можна ввести в оману учасників організації у відношенні 

привабливості і цінності наданих послуг [4, с. 37]. 

В перші роки об'єднання зусиль підприємцям потрібна саме така 

структура, щоб не відштовхнула б їх складністю взаємин і непомірними 

витратами на утримання різних апаратів керування. У цих цілях нами 

розроблено наступний підхід до організації маркетингових служб: 

1. Ініціативна група, куди можуть входити підприємці, підприємства й 

організації різної форми власності, розсилає поштою запрошення брати участь 

на конференції (зборах) з викладом мети і задач майбутньої маркетингової 

служби. Роз'яснення пропонованої структури можна пристосувати, наприклад, 

до чергового збору підприємців декількох районів. 

2. Через два-три тижня, у призначений на першій зустрічі, збираються, і 

цілком можливо, що в цей раз приїдуть тільки ті, хто швидше за все, згодний 

брати участь, і проводять організаційні збори. На той час ініціативна група 

готує проект договору про спільну діяльність і з урахуванням висловлених 

зауважень і побажань він може бути підписаний на цій же зустрічі або через 

деякий час. 

3. У договорі обмовляються розміри внесків і терміни їхнього внесення, 

ведення справ загального майна учасників, обов'язки кожного учасника і форма 

взаємних відносин, порядок покриття витрат і збитків, зв'язаних зі спільною 

діяльністю, а також інші питання функціонування служби. 

4. Основні обов'язки потенційних учасників товариства такі: одні 

займаються виробництвом продукції, інші – її збутом. Учасники реалізації 

зробленої продукції – теж можуть бути підприємцями і ніхто, ні в кого зарплату 

не одержує. 

5. Кому доручено за договором ведення справ товариства, той орендує 

приміщення для регіональної служби маркетингу, телефон і закуповує інші 

канцелярські приналежності на внесені внески. Місце розташування повинне 

бути в місті чи великому населеному пункті, з відносно розвинутою 

комунікацією й у зручній природно-економічній частині. 

6. У залежності від розміру, кількості підприємств і переліку виробленої 

продукції на одну зону доцільно мати до 10 учасників по збуту. Один з них, 

учасник-диспетчер постійно знаходиться в регіональному центрі й одержує 

оперативну й іншу інформацію з різних каналів від підприємців та інших 

джерел, і передає її для використання іншим підприємцям-учасникам. Інший 

учасник, учасник-касир, веде бухгалтерський облік товариства, банківські 

операції, формує цінову політику. При необхідності (хвороба тощо) заміняє 

диспетчера, а він – касира. Тому обоє учасника повинні (бажано) мати 

економічну освіту. Інші, з десяти учасників, обслуговують підприємства на 
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своїй ділянці (що складається з 1-2 районів). Робота в них полягає в аналізі 

ринків збуту, покупців, конкурентів, продуктів, їхньому плануванні. Формують 

попит, забезпечують рух і збут продукції на запланованих ринках збуту 

погодженим покупцям. 

7. Учасник-виробник, виробляє продукцію в намічених і обговорених у 

договорі кількостях і в терміни максимально високої якості. Забирає продукцію 

в нього на місці учасник-збувальник. Для цього останній сам вирішує 

організаційні питання (оренда транспорту, куди вести тощо). Отримана 

інформація в процесі реалізації передається підприємствам для коректування 

планів виробництва на наступний період, щоб вони могли робити тільки те, що 

безумовно знаходить збут. На черговому зборі остаточно погодяться обсяги, 

терміни й інші параметри виробництва продукції і підписуються необхідні 

документи на наступний рік. 

8. У всіх учасників є розрахункові рахунки в банках. Розрахунки між 

собою в основному виробляються по перерахуванню. Доходи учасників-

збувальників складаються з різниці купленої і проданої продукції. У 

процентному відношенні домовляються самі, у залежності від обсягу і 

складності роботи кожного представника по збуту. 

Рекомендації з організації маркетингових служб для підприємств, хоча і не 

мають єдиної формули, що гарантує успіх у всіх регіонах, є найбільш прийнятні 

для практичного використання підприємцями різних регіонів. Така впевненість 

підсилюється ще і тим, що в основу побудови організаційної структури нами 

покладені, доведений теорією і підтверджений наявною практикою, принцип 

об'єднання підприємств у рамках району і природно-економічних зон з 

ринковою (регіональною) ознакою побудови служби маркетингу і системний 

підхід організації маркетингової діяльності, що складає з декількох етапів і 

комплексу методів. 

Причому організація таких формувань можлива не тільки по виробництву і 

збуту продукції. Спектр їхніх послуг може бути розширений або організована 

нова структура по викладеному принципу та по інших напрямках діяльності, 

тобто запропонований підхід прийнятний для створення системи 

обслуговування підприємств конкретного регіону. Тому реалізація 

підготовлених розробок дозволяє підприємцям раціонально й ефективно 

здійснювати виробничо-збутову діяльність, орієнтовану на споживачів 

продукції, розробляти діючі стратегії виходу на конкретні ринки, розумно 

концентрувати ресурси для соціально-економічного розвитку регіонів. 
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Тенденції сучасності неможливі без упорядкованості сукупності зв’язків 

відносин між ринковими учасниками. Силою, якою створюється певний 

порядок у взaємовідносинах між виробникaми тa споживaчaми, є конкуренція. 

Відомий англійський економіст Ф. Хайєк слушно стверджував: «… суспільства, 

які покладаються на конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї мети» 

[1] завдяки суперництву за найвигідніші умови виробництва, продажу і купівлі 

товарів, за привласнення найбільшого прибутку. Як наслідок - мобілізується 

особистий економічний інтерес, підприємницький потенціал та спрямованість 

на їх максимальну реалізацію. Питання значення конкуренції на ринку 

досліджувалося численними зарубіжними та вітчизняними теоретиками та 

практиками ще від моменту виникнення цього поняття, проте знову 

актуалізується дана тематика, коли йде мова про сучасний конкурентний стан 

на ринку нафтогазових продуктів України, де загострюються основні проблеми 

та напрями розвитку.  

Метою даної роботи є визнaчення основних теоретичних aспектів 

конкуренції як центрального поняття в ринкових відносинах, зокрема умов та 

напрямів її функціонування на нафтогазового ринку для забезпечення 

соціально-економічного розвитку. 

Як зазначає американський економіст-класик П. Самуельсон у книзі 

«Економіка», «конкурентна система - це складний механізм невимушеної 

координації, який діє через систему цін і ринків, механізму зв'язку, служить для 

об'єднання знань і дій мільйонів різних індивідуумів». Проте слід відзначити, 

полярність дії даного поняття, що криється в наступному. З одного боку 

відбувається стимулювання діяльність самостійних господарських одиниць, 

товаровиробники в певній мірі контролюють один одного. Їх боротьба за 

споживача призводить до зниження цін, зменшення витрат виробництва, 

поліпшення якості продукції, прискорення науково-технічного  прогресу. 

Водночас з іншого боку, конкуренція загострює протиріччя економічних 

інтересів, надзвичайно посилює економічну диференціацію в суспільстві, 

обумовлює зростання непродуктивних витрат, спонукає до створення 

монополій. Без певного адміністративного втручання державних структур 

конкуренція перетворюється на руйнівну силу для економіки. 
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Конкурентоспроможність нафтогазових компаній залежить від множини 

взаємопов’язаних чинників макро- і мікроекономічного середовища (сила 

конкуренції, ринкова інфраструктура, менеджмент підприємств тощо), 

відсутність гармонійного впливу на які в системі державного регулювання 

унеможливлює отримання ефекту синергії [2]. 

На сьогоднішній день особливостями ринків природного газу і нафти  є 

наявність природних монополій та обмеженість конкуренції на суміжних 

ринках. Чинним законодавством передбачено, що видобута в Україні нафта 

підприємствами, реалізується через аукціони. Відсутність контролю та 

відповідальності з боку уповноважених органів за діяльність аукціонних 

комітетів створює передумови для прийняття останніми необґрунтованих 

рішень. Зокрема,  під  час  реалізації  покладених  на  аукціонний  комітет  

повноважень  на  ринках  нафти  і  нафтопродуктів, необґрунтовано 

відхиляються заявки покупців на участь в аукціонах, а під час проведення 

аукціонів об’єднуються лоти. Зазначене створює бар’єри  в  доступі  суб’єктів  

господарювання  до  ресурсу,  та,  як  наслідок, призводить до спотворення 

конкуренції на ринках нафти і нафтопродуктів та їх штучної  монополізації [3].  

Посилення конкурентного середовища й подолання монополізму є одним з 

найважливіших напрямів економічної реформи в Україні. Здійснена в Україні 

приватизація ще не призвела до створення сприятливого для економічного 

зростання конкурентного середовища. Адже обмеження діяльності 

підприємств-монополістів для цього недостатньо. На сьогодні більше половини 

великих підприємств є монополістами у своїх галузях, тому тільки 

розкрупнення (приватизація), й зацікавленість у розвитку  альтернативних 

недержавних виробництв може запустити процес розвитку конкуренції на 

українському ринку.  

Підкреслимо, вказані ринки паливно-енергетичного комплексу різняться за  

специфікою функціонування та змістом правового регулювання, переліком 

проблем, але домінуючим спілим для всіх є потреба розвитку конкуренції, що є 

суттєвим фактором впливу на соціально-економічний розвиток держави в 

цілому. Тому як підсумок слід наголосити на принципах, визначених  

державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Полюховичем 

В. І.  [3], дотримання яких стане базовою умовою розвитку конкуренції та 

антимонопольного регулювання в  Україні, серед яких:  

–  розвиток  конкуренції та  захист  прав  споживачів  як  безумовний  

пріоритет  реформування  ринків паливно-енергетичного комплексу;  

–  забезпечення  прозорості  діяльності  суб’єктів  природних  монополій  

та  неухильне  дотримання ними вимог конкурентного законодавства;   

–  всі  товари (роботи,  послуги)  мають  продаватись  на  конкурентних  

ринкових  засадах  за  умови мінімального втручання держави.  
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В сучасних умовах посилення конкурентної боротьби за покупців 

торгівельним підприємствам косметики і парфумерії щоб вижити необхідно 

чутливо реагувати на коливання споживчих настроїв. Реалізація напряму 

залежить від економічної ситуації в країні та купівельної спроможності 

населення. Практика свідчить, що наявність широкого асортименту товару ще 

не є вирішальною умовою ефективної роботи цих підприємств.  

Наслідками постійних політичних потрясінь, тривалої АТО на Сході 

країни, внутрішньої фінансової кризи стала девальвація національної валюти та 

відповідне зниження купівельної спроможності населення, тому із збільшенням 

цін відбулося зміщення акценту уваги покупців на товари цінового сегмента 

«середній» і «середній мінус». Покупці намагаються більше заощадити, 

оскільки зросла питома вага витрат на продовольчі товари, а отже 

актуалізованими стали акційні пропозиції в магазинах краси та догляду в 

українському сегменті drogerie. 

Слід зазначити, що drogerie (дрогері) - це невеликий магазин 100-250 м2 - 

«магазин біля будинку», в якому продаються парфумерно-косметичні, 

гігієнічні, господарські товари, побутова хімія, біжутерія, обмежений 

асортимент продуктів харчування, безрецептурні лікарські препарати, товари 

для дітей тощо .  

Формат магазинів drogerie надзвичайно гнучкий: асортимент магазину 

можна змінювати у відповідності від попиту. Для формування збутової системи 

підприємство здійснює стратегічно спрямований комплекс заходів щодо 

вирішення питань хто буде здійснювати комунікацію, доставку та передачу 

права власності на товар кінцевому споживачу.  

file:///C:/Users/user/Downloads/Ppip_2016_16_28.pdf
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Яскравим прикладом таких магазинів, що реалізують свою діяльність 

мережею франчайзингу, є мережа магазинів PROSTOR.Формування 

асортименту магазинів PROSTOR здійснюється з нарощенням частки власних і 

ексклюзивних торгових марок: пропонує своїм клієнтам ексклюзивні товари 20 

брендів з позначкою «Тільки в PROSTOR» (прямий канал збуту) та бренди, які 

представляє (опосередкований канал збуту). 

Окрім фактичних магазинів, компанія приділяє увагу й інтернет-торгівлі, 

надаючи можливість покупцям придбати товари через офіційний сайт. 

Для залучення та збереження клієнтів мережі в листопаді 2014 року була 

запущена програма лояльності Prostor Club з кількома способами реєстрації: 

паперова анкета в місці покупки карти, моментальна реєстрація на касі з 

підтвердженням по телефону даних покупця і реєстрація в особистому кабінеті 

на сайті мережі. Електронний варіант дає покупцеві додатковий бонус 5 грн. 

Якщо клієнт забув карту, при покупці його ідентифікують за допомогою 

дзвінка на мобільний телефон. 

Власники бонусних карт Prostor генерують 53% продажів в штуках і 62% 

товарообігу мережі. Кількість учасників програми лояльності Prostor Club 

досягла 1,2 млн. грн. і в компанії почали використовувати персоналізовані 

пропозиції для своїх клієнтів. 

Базовим правилом нарахування бонусних гривень на карту покупця є 

нарахування 0,03 грн. за кожну повну гривню покупки. 

Крім стандартних правил існує ряд індивідуальних пропозицій: відсоток 

знижки на окремий товар, бренд, групу товару; індивідуальні заохочення за 

покупку в певний день, годину, в певній торговій точці; знижка на товар А при 

купівлі товару В, 1 + 1 = 3 і інших пропозицій в залежності від цілей і завдань 

мережі по категорії або конкретного бренду. 

Окрім того, відстеження історії купівельної активності по регіонах, 

торговим точкам, сезонності, товарних категорій збільшуються ефективність 

бізнесу. 

Дані про клієнта використовуються для індивідуальних пропозицій, 

заснованих на розумінні купівельної поведінки, для комунікації 

використовують sms / viber і e-mail розсилки. На сьогоднішній день мобільного 

додатка для учасників Prostor Club не існує, але планується його розробка і 

впровадження.  

Середній чек власників бонусних карт на 30% вище, ніж у покупців, які не 

беруть участі в програмі лояльності. 

Щомісяця PROSTOR формує безліч акційних пропозицій (більше 5 000 

SKU) для своїх покупців. У кожен промо-період виходить мережева газета з 

акційними пропозиціями, які дублюються в особистому кабінеті на сайті, 

зовнішній рекламі, у внутрішньому оформленні магазину. Однак sms і mail 

розсилки діляться по кожній конкретній товарній пропозиції в залежності від 

категорії споживання. Конверсія за такими розсилками доходить до 50%, в 

порівнянні з 27% при звичайній розсилці однієї пропозиції абсолютно всім 

контактам. 
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Однак, слід зауважити, що на ринку роздрібної торгівлі парфумерно-

косметичними товарами мережа магазинів PROSTOR є не єдиною: 

конкуренцію їм складають магазини мереж Watsons, EVA, КОСМО. Саме ці 

мережі створюють суттєву конкуренцію поодиноким магазинам косметики, 

відділам хімії та товарів гігієни супер- і гіпермаркетів.  

Отже, при майже однаковому асортименті товарів, умовах їх зберігання, 

цінового позиціонування, невеликих торгових площах, конкурентну перевагу 

магазинам drogerie формує в основному місце їх розташування (оскільки до 

80% доходу від продажів формують постійні покупці) та впізнаваність 

покупцями конкретного рітейл-бренду мережі. 
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Підвищення конкурентоспроможності підприємств напряму залежить від 

отримання ним доходу від реалізації своїх товарів, продукції, послуг, а отже від 

обізнаності та впливу самого підприємства на зацікавленість в них споживачів.  

Розширення товарної лінійки, випуск нової продукції чи оновлення 

існуючої – це звичайна практика залучення й утримання клієнтів. Однак, 

сучасні споживацькі виклики пішли вже далеко вперед: товари, послуги мають 

не лише відповідати реальним потребам і бажанням клієнтів, але й формувати 

мотивацію клієнта до придбання.  

Класичні маркетингові дослідження спрямовані на визначення конкурентів 

і зовнішнього середовища, споживчого попиту, товарів, цін, розташування 

торгівельних точок, ефективності рекламних кампаній, тощо з метою аналізу 

ефективності здійснюваної діяльності, формування (уточнення) стратегічного 

план просування товарів, послуг на ринку, також стимулювання розвитку 

підприємства. Відповідно і види маркетингових досліджень розширюються, 

зокрема останнє десятиріччя відзначається появою більш складних 

бенчмаркетингових, трендвотчінгових, кулхантингових досліджень. 

Технології кулхантингу (трендхантингу) фактично викристалізовуються з 

трендвотчінгу. Суть трендхантингу полягає у дослідженні трендів 

(закономірностей) в споживчій поведінці, способі життя та формуванні витрат 

конкретної групи споживачів, для яких визначений тренд матиме характер 

масовості. Натомість, спрямованість кулхантингу зосереджена не лише на 

http://prostor.ua/ua/
http://classinform.ru/udk/658.8.html
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детальному описі трендів, що з'являються і відмирають, а також на 

прогнозуванні появи нових тенденцій та побудові відповідних маркетингових 

комунікацій. Саме ці дослідження можуть бути використані як базова площадка 

інноваційних змін товарної лінійки підприємства, оскільки для них важливим є 

не лише новизна ідеї, але й її фінансова привабливість.  

Термін кулхантинг увійшов в практику використання маркетологів з 1992 

року як назва відокремленої від творчої маркетингової складової fashion-

бізнесу, хоча був запропонований соціологом Габриелем Тардом ще в 1903 

році. Однак, асоціація його лише з fashion-індустрією є помилковою: стрімкий 

розвиток інформатизації людства сприяв поширенню цього терміну та 

визначенню потенціалу кулхантингу як самостійного напряму маркетингових 

досліджень і в інших категоріях масових ринків, таких як телекомунікації, 

транспорт, зв'язок тощо. Причому результати кулхантингових досліджень 

виявляють свою корисність як для транснаціональних корпорацій, так і для 

окремих підприємств. 

Розуміння активізації споживання нового товару - надзвичайно складний 

процес, який включає в себе дослідження трьох основних стадій споживання 

(сприйняття, віртуальне і фактичне споживання), що проявляються в 

інформаційному, соціально-психологічному та економічному аспектах. 

Відповідно, визначення та проведення прогнозного аналізу тренда визначає для 

підприємства можливість спрогнозувати з вищою ступінню достовірності 

поведінку споживача щодо нового продукту, товару, послуги в майбутньому.  

При проведенні кулхантингових досліджень використання класичних 

методів маркетингових досліджень (пробного продажу, фокус-груп, системного 

аналізу, online-опитувань тощо) доповнюються специфічними, такими як 

прихований кулхантинг і антикулхантинг. Так, збір інформації при 

прихованому кулхантингу здійснюється безпосередньо зсередини цільової 

групи, тоді як антикулхантинг – це дослідження та аналіз всіх 

екстраординарних явищ суспільства (треш, кіч, феномен, винахід, ефект, аварія 

тощо).  

Потреба забезпечення соціально-психологічної складової споживання 

нового продукту клієнтами вимагає розуміння соціально-психологічного 

портрету споживача та напрямів розповсюдження трендів (низхідний, 

висхідний і горизонтальний (компромісний)).  

Кулхантингові дослідження носять частково інтуїтивний характер, однак 

саме вони сприяють визначенню релевантних часу і місцю потреб споживача 

або трендів, що зароджуються, і наданню відповідних рекомендацій для нових 

ідей, товарів, продукції, послуг, комунікацій, позиціювання. Надзвичайно 

цікавим в цьому аспекті постає дослідження процесів підготовки свідомості 

споживача до споживання нового продукту, товару, послуги, так званих 

сенсорно-перцептивних процесів, які сприяють або не сприяють визнанню, 

популяризації і затребуваності тренду, новації.  

Практична значимість кулхантингових досліджень полягає в їх головній 

меті - перетворити ідею в тренд, що приносить прибуток. Фактично, при 
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стратегічному плануванні діяльності підприємства концепція кулхантингу - це 

можливість знайти шлях зробити свій бренд, товар, послугу 

значущим/унікальним для споживача, включити його в споживчу поведінку, а 

подеколи і в життєві пріорітети. 
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За Філіпом Котлером маркетинг взаємовідносин – це практика побудови 

довгострокових взаємовигідних відносин з ключовими партнерами, 

взаємодіючими на ринку: споживачами, постачальниками, дистриб'юторами в 

цілях встановлення тривалих привілейованих відносин. Кінцевий результат, до 

якого прагне маркетинг відносин - формування унікального активу компанії, 

який називається маркетинговою системою взаємодії. Маркетингова система 

взаємодії включає компанію та інші зацікавлені в її роботі групи: споживачів, 

найманих працівників, постачальників, дистриб'юторів, роздрібних торговців, 

рекламні агентства, університетських науковців та всіх, з ким компанія 

встановила взаємовигідні ділові відносини. Таким чином, конкурують вже не 

стільки компанії-виробники, скільки системи взаємодії в цілому [1]. 

На основі аналізу наукових праць та літературних джерел найбільш 

вдалою класифікацією видів маркетингових взаємовідносин можна вважати 

підхід запропонований Мартишевим [2]. У праці запропоновано виділяти три 

види, а саме: 

 глобальний маркетинг взаємовідносин (RM-Global, RM-G) - це створення 

довгострокових, надійних та взаємовигідних для всіх сторін взаємовідносин з 

ключовими ринковими партнерами компанії (споживачі, постачальники, 

дилери, дистриб'ютори, інвестори, акціонери, банки та ін.); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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 маркетинг взаємовідносин з клієнтами (RM-Concumer, RM-C) - це 

створення довгострокових, надійних, взаємовигідних та цінних взаємовідносин 

з клієнтами компанії. Основні цілі: досягнення максимального задоволення 

споживачів на основі щирого бажання догодити клієнту з метою подальшої 

взаємовигідної співпраці; створення справжньої цінності для клієнта, 

запропонованої йому в комфортних для нього умовах; збереження постійних 

лояльних клієнтів; 

 маркетинг взаємовідносин з робітниками (RM-Employee, RM-E) - це 

створення довгострокових, надійних, взаємовигідних та цінних взаємовідносин 

з усіма робітниками фірми. Основні цілі: забезпечення компанії цінними 

кадрами та встановлення з ними цінних для обох сторін взаємовідносин; 

задоволення соціальних, психологічних, моральних, етичних та інших потреб 

робітників; закріплення іміджу компанії в очах всіх співробітників та 

представників зовнішнього оточення (конкурентів, ділових партнерів, 

споживачів). 

Маркетинг взаємовідносин часто будується на тому, що споживач 

максимально широко прилучається до діяльності компанії, отримуючи 

максимальну вигоду, а компанія, в свою чергу, отримує переваги, міцно 

"прив'язавши" до себе споживача. 

Маркетинг взаємовідносин - перспективна концепція сервісного 

підприємництва, орієнтована на охоплення всіх ресурсів та видів діяльності в 

процесі організації, планування та управління комунікаціями зі всіма 

суб'єктами ринкової мережі на кожній стадії життєвого циклу товару. 

Маркетинг взаємовідносин покликаний забезпечити довгострокові 

взаємовідносини з клієнтом, досягнення цілей сторін, що беруть участь в угоді.  

Таким чином постає необхідність визначення ефективності таких 

взаємовідносин із врахуванням усіх його складових. Ефективність за Мочерним 

С.В. – це здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, 

які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили 

цей результат [3, с. 508]. Зважаючи на те, що результат взаємовідносин може 

вимірюватись не тільки вартісними одиницями, але й певними оціночними 

показниками, які можуть характеризувати як позитивні так і негативні 

результати, то на нашу думку слід визначати ефективність маркетингових 

взаємовідносин на основі індексу (1): 

P

NP
IЕМВ

)( 
      (1) 

де P – певна оцінка позитивних результатів маркетингових 

взаємовідносин; 

N - певна оцінка негативних результатів маркетингових взаємовідносин. 

Оцінки P і N відповідно можна отримати на основі формул (2) і (3): 
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де ВGpi, ВCpi, ВEpi – бал оцінки позитивних результатів відповідно в 

глобальному маркетингу взаємовідносин (G),  маркетингу взаємовідносин з 

клієнтами (С), маркетингу взаємовідносин з робітниками (E).  

ВGni, ВCni, ВEni – оцінка негативних результатів відповідно в 

глобальному маркетингу взаємовідносин (G),  маркетингу взаємовідносин з 

клієнтами (С), маркетингу взаємовідносин з робітниками (E).  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ ЕКСПЕРТА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПЕРТНОЇ 
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
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Окреслимо характеристики, якими  повинен володіти експерт для 

ефективного виконання своїх обов’язків. Скористаємося методикою побудови 

профілю експерта, необхідні характеристики наведемо у табл.. 1 [1, с. 122]. 

Експертами виступили провідні спеціалісти управлінського апарату 

підприємств нафтогазового комплексу, а саме: 

 експерт 1 - провідний спеціаліст економічного відділу підприємства; 

 експерт 2 - провідний спеціаліст технологічного відділу підприємства; 

 експерт 3 - провідний спеціаліст юридичного відділу підприємства; 

 експерт 4 - провідний спеціаліст профкому відділу підприємства; 

 експерт 5 - провідний спеціаліст управлінського апарату підприємства. 
Таблиця 1 

Таблиця для побудови профілю експерта 

№ Складові потенціалу 

експерта 

Можливі показники (рівні прояву) Оптимальні 
параметри 
експерта 

 

 

 

 
низький середній  високий 

1 2 3 4 5 6 

1 Інтелект (IQ) у балах 60-80 90-120 понад 120 не менш 110 

2 
Рівень розумового 

розвитку (РРР) у балах 
менш 60 60-110 понад 110 110-119 

3 Креативність  у балах менш 6 6-14 15-20 понад 14 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 317 

4 
Креативність 

(вербальний тест) у 

балах 

1-4 5-7 8-9 понад 6 

5 Загальна агресивність в 

% 

0-25 25-55 55 і 

більше 

25-50 

6 Індекс ворожості в % 0-25 25-55 55 і 

більше 

20-30 

7 Асертивність у балах 0-40 50-70 70 50-70 

8 
Спосіб вирішення 

конфлікту 

Конкуренція, 

пристосування 

компроміс, 

ухилення 
співпраця співробітництво 

Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

9 
Локус контролю (РСК), 

загальний (Ізаг) у балах 
0-11 12-32 33-44 понад 33 

10 Вектор спрямованості на «себе» 
на 

спілкування і 

взаємодію 

на процес і 

результат 

на процес і 

результат 

11 Психологічний статус 

той, кому не 

надають 

перевагу, 

аутсайдер 

той, кому 

надають 

перевагу 

лідер лідер 

12 Комунікабельність у % 0-40 40-70 понад 70 40 і вище 

13 
Стиль спілкування і 

керівництва 
авторитарний 

ліберально-

демократ. 

демокра-

тичний 
демократичний 

14 
Організаторські 

здібності в % 
0-40 40-70 понад 70 50 і вище 

 

Для інформаційного забезпечення й побудови профілю експерта 

рекомендуємо застосовувати дані згруповані в табл. 2.  
Таблиця 2 

Профіль експерта підприємств нафтової галузі 

Основні показники 

Ідеальні 

параметри 

Експерти  

1 2 3 4 5 

Інтелект 3 2 2 2,3 2,1 2 

Креативність 3 2,33 1 1,4 1,5 2,4 

Неагресивність 3 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Безконфліктність 3 2 2 2,1 1,4 2 

Комунікабельність 3 2,67 3 2,88 2,5 2,66 

Вектор спрямованості 3 2 1,67 2 1,67 1,3 

Організаторські здібності 3 3 2,33 2,5 2,67 2,9 

 

Візуалізуємо результати на рисунку 1. 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 
 

 318 

 
Рис. 1  Профіль експертів у порівнянні з ідеальними параметрами 

 

Отже, до основних показників високого рівня потенціалу експерта 

належать: організаторські та комунікабельні здібності, частково 

безконфліктність, середній рівень характерний для інтелекту, керівництва, 

вектора спрямованості та безконфліктності, а низький рівень – креативність та 

неагресивність. 
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Поточні проблеми та стан сучасного бізнес-середовища зумовлюють 

актуальність проблеми: за період 2008-2018 рр. левова частка підприємств 

малого та середнього бізнесу припинили фінансово-господарську діяльність в 

Україні через неспроможність самотужки пристосуватись до несприятливих 

змін макроекономічних показників ведення бізнесу, податкового законодавства, 

надмірного зростання темпу інфляції, витримувати конкуренцію щодо 

імпортних товарів-аналогів тощо. За даними Міжнародної асоціації 

франчайзингу з усіх незалежних компаній, що створюються у світі протягом 

перших 3-х років, у середньому близько 90 % припиняють своє існування; для 

франчайзингових компаній частка банкротів у перших 3 роки менше 10 %. 

Загалом за 5 останніх років у світі лише 8% франчайзингових підприємств 

виявилися нежиттєздатними[1]. Якщо франчайзинг охоплює понад 90% всіх 

сфер економіки у світі, то в Україні довгий час франчайзинг розглядали як 

mailto:lsavchyn@ukr.net
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модель успішного розвитку виключно об’єктів громадського харчування та 

роздрібної торгівлі, деяких видів послуг.  

Політикою успішних держав є розвиток та експорт власних бізнесів на 

міжнародні ринки через модель франчайзингу і цю політику успішно 

просувають через торгові ради власних посольств та торгівельні договори. 

 Науковці досліджують причини, чому компанії у своєму розвитку та експансії 

як на внутрішніх та зовнішніх ринках дають перевагу моделі франчайзингу, 

серед них так як А.М. Дохерті, Д.Уельш, І.Аллон, С.Фальбе, Ж. Мелінже, 

А.Пасван, Д.Шарма[2]. Необхідно відмітити, що за останні шість років в 

Україні появився значний інтерес до франчайзингу у науковців і написано 

безліч накових досліджень, серед яких необхідно виділити О.Трушенко, 

В.Мавріду, А.Магомедова. М.Бердинець, З.Варналій, О.Корольчук, С.Махруши 

[3].  

Саме розвинок франчайзингу спонукає підприємців спільними зусиллями 

шукати ті моделі підприємницької активності, які дають змогу якісно, швидко 

та економічно вигідно будувати власні бізнеси. Адже франчайзинг передбачає 

передачу компанією-франчайзером право на продаж продукту або послуги 

Франчайзі - фізична або юридична особа, що купує можливість навчання і 

допомогу при створенні бізнесу у франчайзера та виплачує сервісну плату 

(роялті) за використання товарного знаку, ноу-хау, систему ведення робіт 

франчайзера [2]. 

Сьогодні сфера франчайзингу є недооціненим інструментом розвитку 

підприємництва та економіки в цілому в Україні. Тенденція розвитку світової 

економіки свідчить про використання франчайзингу як ефективної форми 

організації бізнесу, яка дозволяє зменшити ризик у малому і середньому 

підприємництві. Однією з головних причин швидкого розповсюдження та 

успіху франчайзингу є поєднання глибоких знань, досвіду та стійкого 

фінансового стану франчайзера – організатора справи, володаря генеральної 

ліцензії, власника ноу-хау або патенту, головного консультанта і досвідченого 

постачальника необхідних продуктів, матеріалів, сировини, обладнання, 

технологій, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності, та 

франчайзі - економічно активного підприємства, діяльність якого є 

самостійною, однак не відособленою, а захищеною стандартами якості 

франчайзера та відсутністю власних витрат на просування та закріплення 

продукту в певному сегменті ринку. 

Франчайзингова модель ведення бізнесу обґрунтовано вважається 

найнадійнішою бізнес-моделлю ефективного розвитку підприємства в тривалій 

перспективі. Франчайзинг як форма тривалої співпраці характеризується 

стабільним рівнем прибутковості, низьким рівнем ризику та коротким терміном 

окупності. Сучасні масштаби світового поширення франчайзингу є 

переконливим доказом його ефективності при веденні бізнесу, так частка 

суб’єктів підприємництва, що працюють на умовах франчайзингу складає 80 % 

в країнах Європи 67 % , в Україні -23% [5] 
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Кількість суб’єктів франчайзингу за період становлення ринкових 

відносин в Україні зросла майже у 12 разів : від 48 осіб у 2001 р. до 

максимального рівня у 2015 р – 565. За даними фінансової статистики в Україні 

в 2017 році франшизу продавали 461 компанія, у 2017р – 407. Кількість 

франчайзингових компаній скоротилася порівняно 3 2015 роком (565 

компаній), що свідчить про відхід дрібних та неефективних франшиз з ринку і 

стійкості великих компаній. 63 % цих франшиз належать українським 

компаніям, які працюють на ринку більше 3-років (рис.1). За даними компанії 

Franchise Group, у структурі сфер франчайзингу в Україні найбільшого 

розвитку набуло громадське харчування, торгівля товарами легкої 

промисловості, додаткова освіта для дітей дошкільного та шкільного віку, 

автосервіс, побутові послуги [5, 6]. 

Крім використання франчайзингу в контексті підвищення економічної 

активності суб’єктів підприємницької діяльності, ефективним є також 

застосування франчайзингу як ключового інструменту маркетингу при 

просуванні інновацій. З позицій переваг франчайзингу використання існуючої 

репутації товаровиробника-франчайзера дозволяє з меншими витратами подати 

іннноваційний товар ринкові під вже відомою маркою (брендом). 

Рис.1  Прогнозування динаміки кількості підприємств-франчайзерів в Україні за 

допомогою степеневої функції (складено на основі даних [4]) 

 

Франчайзі діє під вже відомою маркою (брендом), що спрощує процесс 

стимулювання та сприйняття нового товару(послуги) ринком. Та найбільш 

ефективним є франчайзинг в контексті збуту та просування інновації на нові 

географічні ринки: розгалужена широка мережа франчайзингових одиниць, які 

найбільш ефективні у їх наближенні до кінцевого споживача, дозволяє 

максимально розширити збутову структуру в регіонах. В створеній мережі 

збуту вже діє велика кількість точок продажу (франчайзингових одиниць). 

Саме завдяки цьому фактору такі гігани, як «Макдональдс», «Кока-Кола», 

«Баскін Робінс» стали найбільшими за капіталізацією підприємствами за 

короткий час [3]. 

На поточний момент успішному ровитку вітчизняного франчайингу 

перешкоджає низка проблем. 
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Юридичні аспекти: українське законодавство у сфері захисту авторських 

прав практично не оперує поняттям «франчайзинг». Комерційна концесія якій 

присвячена окрема глава в Цивільному кодексі України, що  регулює 

сферуфранчайзингових відносин насправді не відповідає поняттю 

«франчайзинг». Недобросовісна конкуренція та підробка продукції відомих 

товаровиробників (виготовлення дешевих  аналогів -«реплік») робить 

безперспективним спроби новостворених підприємств провадити активну 

підприємницьку діяльність з тривалим періодом окупності навіть під захистом 

компанії-франчайзера. Відсутність достатніх інвестиційних ресурсів в 

потенційних франчайзі для формування первинного капіталу підприємства 

через перманентно зростаючі темпи інфляції та знецінення реальної вартості 

заощаджень,які є джерелом майбутніх капіталовкладень в підприємства МСБ. 

Під час укладання франчайзингового контракту  підприємець франчайзі 

повинен зробити досить значний вступний внесок (від 30 до 2000 тис.грн [6 ]) 

на користь франчайзера, що для ряду малих підприємств є непомірним. Один з 

основних шляхів залучення коштів – отримання кредиту.  

Франчайзинговий бізнес привабливий для кредитування передбачуваністю 

і прозорістю та порівняно коротким періодом окупності кредиту. Для банків 

котрі планують фінансувати франчайзі, що знаходяться на стадії start-up 

обов’язковою умовою для отримання такого кредиту повинні бути рекомендації 

головної компанії Адже головна компанія мережі, що рекомендує банкові свого 

партнера, зацікавлена в тому, щоб він розрахувався з кредитором, що в свою 

чергу знижує ризик неповернення кредиту для банку та відсоток за його 

обслуговування для підприємства відповідно. Отже активізація діяльності 

банківських установ у розвитку франчайзингових механізмів в Україні є 

пріоритетним напрямом у подоланні низки проблем франчайзі. 
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Маркетингові комунікації на сьогоднішній день посідають основне місце 

серед засобів конкурентної боротьби. Посилення ролі комунікацій у боротьбі за 

покупця обумовлено особливостями маркетингового середовища сучасного 

ринку. Раціональне застосування маркетингових комунікацій є основою 

формування стійкого позитивного іміджу підприємства. Сааме це дає ефект 

придбання підприємством певної ринкової сили, зміцнює позиції фірми щодо 

товарів-замінників, полегшує доступ фірми до фінансових, інформаційних, 

трудових ресурсів [1]. 

Маркетингові комунікації – це інформаційне забезпечення споживачам 

можливості здійснення вибору пропонованих товарів і послуг. Приваблива 

товарна пропозиція виробника, поширюючись через розгалужену збутову 

систему, тільки тоді знаходить свого споживача і задовольняє його потреби, 

коли підкріплюється відповідною комунікативною програмою. 

Одне з найскладніших питань полягає в тому, як визначити ефективність 

маркетингових комунікацій. Тоді на допомогу нам приходять показники 

ефективності комунікаційної програми, які зображені на рисунку 1. Оцінити 

таку ефективність доволі складно й рідко вдається досить повно. Однак 

використання сучасних методів і прийомів оцінювання допоможе керівникам 

компанії сформувати уявлення про потенціал підприємства для подальшого 

успіху. 

 
Рис. 1 Основні показники вибору комунікаційних каналів 

 

Ефективність маркетингової комунікаційної діяльності залежить від: 

величини бюджету на комунікаційні заходи; знання та досконале володіння 

методиками комунікаційної діяльності; термінів здійснення комунікативного 

впливу; ефективність та швидкість комунікативного звернення; аналізу 

характеристик цільового сегменту ринку та його ментальних особливостей. 
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Комунікаційну програму звичайно оцінюють двічі: до і після поширення 

звернень у межах однієї маркетингової кампанії [2].  

До основних методів оцінювання відносять: 

1) попереднє тестування; 

2) портфельні тести; 

3) панельні тести; 

4) «театральні» тести; 

5) заключне тестування: включає в себе п’ять найпоширеніших методів 

тестування (тест на запам’ятовування з підказкою, тест на запам’ятовування без 

підказки, тест на зміну ставлення, тест на зацікавленість, тест на збут).  

За результатами заключного тестування ухвалюються рішення щодо 

коригування комунікаційної програми [3]. Якщо тестування засвідчує, що 

маркетингова комунікаційна програма не виконує своїх завдань щодо 

виховання обізнаності й досягнення економічної ефективності, до програми 

вносяться необхідні зміни. Вони можуть стосуватися використання інших 

мотивів і аргументів рекламних звернень,стильових рішень, відоміших осіб 

тощо. Якщо ж результати успішні, звернення може стати основою ширшої 

комунікаційної кампанії. 
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Глобалізація і розвиток електронної комерції суттєво розширили 

асортимент традиційних маркетингових інструментів. Вітчизняні дослідники 

відзначають суттєве зрушення інформаційних потоків та напрямків взаємодії зі 

споживачем у напрямку до он-лайн комунікацій [1, с. 105]. Звісно, досі є цілі 

сегменти споживачів, які знаходяться поза межами досяжності фахівців он-

лайн маркетингу, проте з часом їх стає дедалі менше. SMM є одним з напрямків 

Інтернет-маркетингу, що дуже динамічно розвивається. Якщо раніше для 

ведення комерційної діяльності в мережі Інтернет було необхідно мати власний 

сайт або сторінку на одному з порталів, створених для купівлі-продажу, то нині 
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достатньо мати бізнес-профіль в одній з соціальних мереж. Навіть наявність 

найпростішого лендінгу є бажаною, проте не обов’язковою умовою успішних 

продаж. 

Останні роки банерна реклама та оголошення в соціальних мережах 

становили, з незначним відхиленням, близько 30 % інтерактивної реклами [2, с. 

63], при тому, що маркетинг у соціальних мережах займає всього сьоме місце з 

десяти серед інструментів Інтернет-маркетингу за обсягом бюджету [3, с. 57].  

З одного боку, маркетинг в соціальних мережах може бути цілком 

самостійним маркетинговим каналом, не залежним ні від класичних медіа, ні 

від традиційних каналів розподілу, хоча може і органічно доповнювати їх. З 

іншого боку, він все ж не є самодостатнім видом комерційної діяльності (за 

винятком трактування SMM як консалтингових послуг), а має тісний 

взаємозв’язок з особливостями пропонованих товарів чи послуг та 

можливостями логістики з доставки продукції до споживача.  

Маркетинг в соцмережах включає використання широкого спектру 

інструментів просування, комунікації, взаємодії не лише з потенційним та 

реальним споживачем, але й з іншими учасниками ринку [4]. Використання 

правильно побудованої маркетингової стратегії у соцмережі дає досить 

швидкий результат. Засоби налаштувань реклами та аналітики дають 

можливість дуже точно націлювати і спрямовувати (таргетувати) комунікаційні 

одиниці, що підвищує ефективність використання коштів та конверсію від 

маркетингових зусиль. Проте, погоджуючись із вітчизняними авторами [4], слід 

зазначити, що стійкий позитивний результат тут можна отримати лише при 

щоденній системній роботі, що підпорядковуватиметься чіткій стратегії. Звісно, 

частину рутинної роботи можна автоматизувати, використовуючи програми-

планери та чат-боти. Проте слід пам’ятати, що хоча позитивних результатів у 

вигляді збільшення впізнаваності і рівня продаж у SMM можна добитися дуже 

швидко (у порівнянні з традиційними маркетинговими засобами), проте 

наслідки збоїв та помилок проявляють себе тут також надзвичайно динамічно. І 

тиражуватись негативна інформація, помилки будуть суттєво швидше, ніж 

звичайний контент.  

Слід зазначити, що постійно зростає рівень ідентифікації читачами 

рекламного контенту. Враховуючи високий рівень так званого «інформаційного 

шуму» в мережі Інтернет, свідомість споживачів все частіше відсікає, 

пропускає повз увагу матеріал, що був розпізнаний як рекламний. Загалом 

постійно зростає також рівень вимогливості споживача до якості контенту. 

Відносно повільно, проте стабільно починає заповнюватися прогалина у 

якісному україномовному контенті. Підвищити результативність активності у 

соціальних мережах та збільшити відсоток постійних клієнтів можливо 

налаштувавши ремаркетинг не лише на тих, хто вже здійснив купівлю, тобто 

реальних споживачів, але й на тих відвідувачів сторінки чи профілю в 

соціальній мережі, які лише цікавляться конкретним продуктом. Також при 

наявності власного сайту доцільно відслідковувати аудиторію, що його відвідує 

через профілі у соцмережах і налаштовувати ремаркетинг також на них. 
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Наступну форму взаємодії зі споживачами складає емейл маркетинг. При 

вдало побудованій маркетинговій стратегії маркетинг у соцмережах переходить 

далі у стадію емейл маркетингу, що сприяє ще більшій індивідуалізації підходу 

до споживача. 

Отже, серед особливостей маркетингу у соціальних мережах слід виділити 

його цілісність, динамічність, високу ефективність при правильній організації, 

системність, систематичність, оперативність, можливість легко взаємодіяти з 

іншими видами маркетингу, високу адаптивність та наявність широкого набору 

інструментів для аналітики. Потребують подальших досліджень питання 

розрахунку ефективності непродаючого контенту та засобів просування 

неприбуткових організацій. 
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На сьогодні тяжко назвати магазин в якому б  не застосовували методи 

стимулювання збуту продукції. Та прогрес не стоїть на місці, технології 

змінюють  принципи ведення бізнесу, саме таким і став, такий популярний 

сьогодні, інтернет. Інтернет-магазини стають такою ж невід’ємною частиною 

нашого життя як і сама мережа інтернет, забезпечують нові можливості 
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покупцям і відкривають двері перед недоступним раніше асортиментом 

магазинів розташованих поза зоною нашого фізичного доступу. 

В ногу за розвитком інтернет-магазинів ідуть і методи стимулювання 

збуту. 

Стимулювати – значить надавати рух. Саме така задача і покладена на цей засіб 

комунікацій. 

Стимулювання збуту - це комплекс короткочасних заохочувальних 

заходів, що сприяють реалізації продукції та послуг. На відміну від реклами, 

основне гасло якої: «Купіть наш товар», стимулювання збуту закликає: «Купіть 

його саме зараз».[1] У даного методу існують як і свої переваги так і недоліки 

(рис.1). Методи стимулювання збуту, що спрямовані на споживачів, умовно 

поділяють на  дві групи: методи цінового стимулювання та методи нецінового 

стимулювання. 

Метод цінового стимулювання  базується на тому, що основним фактором, 

що спонукає до покупки, є ціна. Будь-яка людина, незалежно від рівня її доходу  

намагається заощадити свої кошти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1  Переваги та недоліки Методів стимулювання збуту[1] 

 

Методи нецінового стимулювання відрізняються від розглянутого вище 

методу тим, що споживач під час, або після купівлі певного товару може 

отримати додатково дещо корисне (якусь додаткову вигоду), що не пов'язане 

прямо з ціною на сам товар.[1] 

Для інтернет-магазинів важливе значення має збут своєї продукції тому як 

і в звичайних магазинах вони намагаються збільшити його, яскравим 

прикладом може виступити відомий український інтернет-магазин «Rozetka». 
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Даний магазин застосовує цінові та нецінові методи, а саме: спеціальні ціни, 

ціни «приманки», купони, розпродажі, пропонують товар який доповнює 

обраний вами продукт та інше. Його діяльність спрямована на задоволення 

потреб споживачів – безперервні акції, знижки, простота дизайну, широкий 

вибір продукції вивели «розетку» в лідери Українського інтернет-ринку.  

Проаналізувавши 5 інтернет-магазинів України щодо використання 

методів стимулювання збуту отримуємо наступну інформацію (табл. 1). 

Із проведеного аналізу можна зробити побачити що великі інтернет-

магазини, а саме: АЛЛО, ФОКСТРОТ, 27.UA, ЦИТРУС, застосовують в 

основному подібні методи для стимулювання збуту продукції з невеликими 

відмінностями, окремо можна виділити інтернет-магазин ESYMAC серед всіх 

досліджуваних магазинів у даному практично не застосовують методи 

стимулювання збуту, це може бути пов’язане з невеликим асортиментом 

продукції і зі специфікою товару. 

 
Таблиця 1 

Аналіз інтернет-магазинів України щодо використання методів стимулювання збуту 

Назва 
інтернет-
магазину 

Продукція, яку продають Кількість 
товарних 
позицій 

Методи стимулювання збуту 

1 2 3 4 
АЛЛО Смартфони та телефони, 

Навушники та аксесуари, 
Планшети, Ноутбуки та ПК, 

Гаджети та 
електротранспорт, 

Телевізори, аудіо та фото, 
Побутова техніка, Товари 

для спорту, здоров’я, 
туризму та рибалки, 

Сантехніка, Товари для дому, 
Дитячі товари, Автотовари, 

Парфуми, прикраси та 
годинники 

66716 Знижки 
Обмін «застарілого» товару на новий 

Розстрочка 0% 
Онлайн газета з списком акцій 
Подарунки при покупці товару 

Сash-refund 
Послугу консультування по 

встановленню та налагодженню 
Безплатна доставка 

Експрес доставка за 3 години(Київ) 
Гарантія 

ФОКСТРОТ Техніка для кухні, Техніка 
для дому, Смартфони та 
телефони, Телевізори, 

аудіотехніка, фото- відео- 
авто- техніка, Посуд, 

Інструменти, Товари для 
відпочинку та туризму, 

Смарт-гаджети, Товари для 
дітей 

22325 Розпродажі 
Подарунки при покупці товару 

Система бонусів 
Розіграш призів 

Знижки 
«Комплектом дешевше» 

Доставка додому(товари ціною 
більше 2000 – безплатно) 

Гарантія 
Подарункова карта 

27.UA Матеріали для будівництва 
та ремонту, Товари для саду і 

городу, Товари для дому, 
Побутова техніка, 

Електротехніка, Товари для 
дітей, Товари для спорту та 

156665 Знижки 
Подарунки при покупці товару 

Подарункові картки 
Оплата частинами 

Гарантія 
Подарункові сертифікати 
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відпочинку, Товари для 
автомобілів, Товари для 

офісу, Канцтовари 

Безплатна доставка до Центру 
Обслуговування покупців у кожному 

обласному центрі 

ЦИТРУС Смартфони, Планшети та 
ультрабуки, Смарт-

годинники, Навушники, 
Телевізори, Акустичні 
пристрої, Аксесуари, 

Персональний транспорт, 
Товари для фітнесу та 

здоров’я , Фото- та відео- 
техніка, Товари для 

розумного дому, Батереї, 
товари для розважання, 

селфі-палки 

2153 Знижки 
Подарунки при покупці товару 

Скидки при обслуговуванні Гарантія 
Бонуси 

Розіграші 
Оптові закупки 

Прокат 
Швидка доставка по Києву за 2 

години 
Безплатна доставка до магазину 

«Цитрус» 

EASYMAC Телефони, Планшети, 
Комп’ютери, Смарт-

годинники, Екшн-камери, 
Телевізори, Аксесуари 

154 Гарантія 
При 100% предоплаті, доставка по 

Києву безплатна 

Використання методів стимулювання збуту є необхідним для ефективної 

діяльності інтернет-магазину та вдосконаленні самого процесу покупки. Вміння 

вести свого потенційного клієнта від відкриття сайту до оформлення заказу – 

саме цього слід  досягнути вітчизняним інтернет-магазинам. 

Із проведеного вище аналізу можна зробити висновки, що в основному 

методи для стимулювання збуту використовують великі, добре відомі інтернет-

площадки, в той час як малі інтернет-магазини застосовують набагато меншу 

кількість методів для стимулювання збуду, в основному це знижки та гарантія. 

Проте потрібно враховувати, що інтернет-магазини це майбутнє не тільки 

України, а і всього світу. З кожним днем торгівля в Інтернеті набирає свої 

обороти, тому вітчизняним магазинам слід застосовувати як можна більше 

методів для стимулювання продукції, щоб у майбутньому здобути переваги над 

конкурентами і уникнути можливих ризиків. 
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