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СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У 

СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

к.т.н., доц. Балан О.С., Котляр О.А., Аннаєв Б.С. 
Виробниче підприємство – умови сталого розвитку 
 
 Основним юридичним актом, що є законодавчою базою функціонування 

підприємства в Україні, є Закон  “Про підприємства в Україні”. Цей Закон  визначає  
види  і  організаційні  форми   підприємств, правила  їх  створення, реєстрації,  
реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької 
діяльності. Незалежно від  форм  власності на  майно та їх організаційної форми, він 
створює рівні правові умови для діяльності підприємств. Закон спрямований на 
забезпечення самостійної діяльності  підприємств, визначає  їх права і 
відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини  з іншими  
підприємствами і  організаціями,  Радами  народних депутатів, органами державного 
управління.  

Фактори, що мають вплив на економіку виробництва є різноманітними, але 
головною метою для виробничих підприємств є отримання прибутку. Виробнича 
політика підприємства відповідає цілям  діяльності, які підприємство повинно 
досягати, визначає відповідність стандартам, допомагає краще орієнтуватися в 
навколишньому середовищі, більш ефективно взаємодіяти з партнерами. 
Результатами ефективної виробничої політики будуть гнучка реакція на попит 
споживачів, вдосконалення методів організації та управління виробництва, 
відповідність державним стандартам. Щоб підвищити ефективність виробництва 
потрібно максимально використовувати виробничій  потенціал підприємства, 
запроваджувати нові технології та обладнання та відповідати екологічним 
вимогам.[1]  

Будь-яке виробниче підприємство, яке створюється, повинно   пристосовувати 
до усієї спільної системи економіки, тому що воно не зможе існувати за своїми 
«власними правилами» - буде не ефективним. Кожне виробниче підприємство є 
ланкою одного ланцюга – економічної системи, і чим міцніші будуть ці ланки, тим 
впевненішими ми будемо у завтрашньому дні, тому що нестабільна економічна 
система – це руйнівна сила країни. 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується багатовимірністю 
інвестиційного простору, функціонування суб’єктів якого визначається не тільки 
цільовою спрямованістю формування і подальшого здійснення діяльності інвесторів і 
учасників інвестиційного процесу, а і їх просторовим розміщенням відносно інших 
суб’єктів, характером, тривалістю та іншими характеристиками зв’язків між 
представниками інвестиційного ринку. [2]  

Неможливо уявити сталий розвиток виробничих підприємств без інвестиційної 
діяльності.  

Адже інвестиційна діяльність є основою стабільного функціонування і 
розвитку економічної системи. Обсяги, структура і ефективність використання 
інвестицій – ключовий чинник, що визначає результати господарювання як на макро-, 
так і на мікрорівнях національної економіки, її конкурентоспроможність та 
перспективи розвитку[3].  
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Розвиток різних сфер та галузей національної економіки, обсяги національного 
виробництва і зайнятості, структурні зрушення в економіці повністю залежать від 
будь-яких змін в структурі інвестицій. В основі формування економічної політики 
держави лежить науково обґрунтована структура інвестицій, яка визначає можливості 
та перспективи економічного зростання.  

Впровадження інвестиційної діяльності дозволить господарюючим суб’єктам 
більш ефективно використовувати тимчасово вільні кошти та генерувати додаткові 
грошові надходження. Здійснення ефективної інвестиційної діяльності в сучасних 
умовах повинно враховувати особливості розвитку сектору реальних інвестицій та 
можливостей розміщення капіталу на фінансовому ринку. [4]  

Я вважаю дуже доцільним інвестиційну діяльність, вона допомагає у розвитку 
як виробничих підприємств, так і економіки в цілому. Адже цільове використання 
тимчасове вільних коштів це крок вперед до росту економіки. Тому інвестиційна 
діяльність стоїть перед необхідністю розвитку в подальшому.  

Таблиця1  
Розрахунок часток виробничих підприємств у виробництві загального ВВП (авторська розробка на 

основі даних Державної служби статистики України) 
Джерело ВВП Частка в 

цілому 
ВВП, % 

Частка 
виробничих 

підприємств, % 

Частка об’єму 
цілого 

виробництва, % 

Об’єму цілого 
виробництва,% 

Сільське 
господарство, 
мисливство, 
лісове 
господарство 

9,82 

67,07 

11,05 

50,04 

Добувна 
промисловість 5,96 8,76 
Переробна 
промисловість 41,07 21,19 
Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, 
газу та води 

5,22 

4,68 
Будівництво 5,00 4,36 
Торгівля; ремонт 
автомобілів, 
побутових 
виробів та 
предметів 
особистого 
вжитку 

14,84 

Частка  не 
виробничих 
підприємств, % 
 
 
         32,93 

22,04 

Об’єму цілого не 
виробництва, % 
 
      49,96 

Діяльність 
транспорту та 
зв'язку 

10,59 
14,84 

Освіта 4,24 7,44 
Охорона 
здоров'я та 
надання 
соціальної 
допомоги 

3,26 

5,64 
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Данні показують, що частина виробничих підприємств у ВВП надзвичайно 
велика. Якщо без використання інвестицій неможливий нормальний розвиток 
виробничих підприємств, то з цього можна зробити висновок, що інвестування займає 
важливе місце у розподілі ВВП. 

Висновок – без використання інвестицій в сучасних умовах розвиток 
неможливий. Без розвитку саме виробничих підприємств – неможливий розвиток 
економіки країни, торгівельні операції є лише інструментом розподілу ВВП, а 
виробничі підприємства є ядром генерації ВВП. 
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Доцент кафедри економічних систем і маркетингу, к.е.н. Окландер Т.О 
 

Потребление газировки на душу населения в Украине остается заметно более 
низким по сравнению с другими странами Восточной Европы. Хотя потребление 
газировки стабильно увеличивается, в последние несколько лет темпы роста ее 
продаж заметно отстают от аналогичных показателей в других категориях 
безалкогольных напитков, в частности, соков или минеральной и питьевой воды. 
Иными словами, в структуре продаж безалкогольных напитков в целом доля сладкой 
газированной воды постепенно сокращается. В значительной степени это 
обусловлено тенденцией увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более 
здоровые напитки, а газировки содержат, как правило, большое количество сахара, а 
также различные синтетические добавки и ароматизаторы. Другая причина 
заключается в расширении ассортимента безалкогольных напитков: в последние годы 
здесь появились новые категории, например, холодные чай и кофе. И хотя эти 
напитки пока недостаточно широко распространены в Украине, их развитие также 
обостряет конкуренцию на безалкогольном рынке. 

Ведущим производителем украинского рынка газированных безалкогольных 
напитков является Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd. В портфеле компании 10 
торговых марок. Согласно данным операторов, в 2011 г. компания продолжает 
контролировать наибольшую часть украинского рынка газированных безалкогольных 
напитков (17,4%). (2010 г. — 18,3%, 2009 г. — 13,6%.) Компания произвела в 
прошлом году более 210 млн. л газированных напитков. Этот показатель уступает 
предыдущему году почти на 5% (2010 г. — 221 млн. л). Напомним, все основные 
торговые марки Coca-Cola представлены в категории премиум, из них три ведущих 
бренда компании (Coca-Cola, Fanta, Sprite) входят в первую пятерку по популярности 
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газированных безалкогольных напитков [1]. 
Второе место в рейтинге принадлежит национальной компании — ЗАО 

«Оболонь». Согласно данным операторов, по итогам трех кварталов 2011 г. 
предприятие осуществляет контроль над 15,8% отечественного рынка газированных 
безалкогольных напитков (2010 г. — 13,09%, 2009 г. — 13,06%). При этом на 
предприятии сумели существенно (на 21%) увеличить производство продукции, 
доведя показатель этих девяти месяцев до 192 млн. л (2010 г. — 158,4 млн. л) [1]. 

Следующий крупный игрок — ООО «Аквапласт» (ТМ «Фрутс») из 
Днепропетровска. В 2011 г. компании принадлежало около 10,5% рынка (2010 г. — 
10,13%, 2009 г. — 8,5%). С января по сентябрь 2011 г. предприятием было выпущено 
столько же напитков, сколько за весь 2010 г. — 127 млн. л. [1]. 

В 2010 г. прорыв на отечественном рынке газировки совершила украинская 
дочерняя компания PepsiCo — ООО «Сандора». Она улучшила показатели 2009 г. 
более чем на 360%, выпустив только за три квартала 2010 г. около 120 млн. л 
газированных напитков. (2009 г. — 25,6 млн. л). По данным операторов, за 2011 г. 
компания смогла завоевать 9,8% украинского рынка газированных безалкогольных 
напитков (2010 г. — 1,72%, 2009 г. — 1,34%). Это четвертое место, но потенциал 
предприятия очень высок [1]. 

Днепропетровское ЧП «Агентство «Малби», входящее в состав торгово-
промышленной группы Rainford, совсем немного отстает от PepsiCo. В 2010 г. 
«Малби» сумело добиться отличных результатов. Согласно данным операторов, в 
течение 2011 г. оно удерживает более 7% рынка (2010 г. — 5,3%, 2009 г. — 4%). В 
течение 2011 г. днепропетровцы бутилировали около 85 млн. л газировки, в то время 
как в 2009 г. этот результат был куда как скромнее — 62,4 млн. л. Такие успехи дают 
возможность предприятию входить в первую пятерку самых крупных производителей 
Украины [1]. 

ЗАО «Эрлан», Днепропетровск совместно с киевским «Орланом» в 2011 г. 
держало под контролем 6,6% рынка Украины (2010 г. — 6,9%, 2009 г. — 9,5%). За 9 
мес. 2011 г. предприятия выпустили около 80 млн. л газированных напитков, 
обеспечив себе шестое место в рейтинге производителей [1]. 

В последнее время испытывает падение объемов производства один из лидеров 
отечественного рынка газированных безалкогольных напитков — Винницкое ЧМП 
ПФ «Панда» (ТМ «Караван»). Так, в 2011 г. предприятие смогло удержать только 
5,35% отечественного рынка (2010 г. — 6,7%, 2009 г. — 7,15%). В 2011 г. 
предприятие бутилировало около 65 млн. л газированных безалкогольных напитков, 
что на 21% меньше итогов 2010 г. — 82 млн. л. У ЧМП ПФ «Панда» — седьмое место 
в рейтинге производителей [1]. 

Завод «Росинка» тоже сдал позиции: в 2011 г. предприятию принадлежало 
только 2,9% украинского рынка газированных безалкогольных напитков (2010 г. — 
4,5%, 2009 г. — 5%) [1]. 

На девятой позиции находится ЧП «Чугуевский завод минвод» (ТМ «Себек»), 
которое в течение 2011 г. обеспечивало наполнение отечественного рынка 
газированных безалкогольных напитков на уровне 1,42% [1]. 
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к.е.н. Кравченко О.А., Колдараш А.О. 
Деякі аспекти роботи рекламного агентства з клієнтами 

 
В умовах світової економічної кризи, коли платоспроможність усіх агентів 

ринку постійно знижується, реклама, як засіб просування товарної продукції на ринок 
не втрачає своєї значимості. Але високий рівень конкурентної боротьби на ринку 
рекламних послуг перешкоджає рекламним агентствам утримувати наявних та 
залучати нових клієнтів. Тому актуальною є задача формування ефективної роботи 
рекламного агентства з клієнтами.  

Теоретичні основи організації рекламного бізнесу розглядається багатьма 
вченими [1; 2]. Визначено основні проблеми, які виникають у багатьох рекламних 
агентств у співпраці з клієнтами. Але, за результатами практичних досліджень, цей 
матеріал може бути уточнений та використаний для розробки рекомендацій щодо 
удосконалення роботи з клієнтами.  

Боротьба за клієнтів в ХХІ столітті передбачає не тільки наявність 
оптимального співвідношення ціни та якості послуги. Надзвичайно важливим 
моментом у веденні бізнесу стає задоволеність клієнтів сервісом рекламного 
агентства.  Дослідження функціонування рекламних агентств на стадії відносин з 
клієнтами виявило проблеми, які часто призводять до "втрати" клієнтів на етапі 
попередніх переговорів [1]. Недооцінюється вплив рівня обслуговування, рекламний 
агент намагається „проштовхнути” наявні послуги клієнтам. Оцінка роботи 
менеджерів з реклами зводиться до оцінки обсягу договорів, які він уклав. При цьому 
значна частина роботи, яку здійснює менеджер на етапі пошуку клієнта і попередньої 
роботи з ним, залишається поза контролем і оцінкою. Відсутня система контрольних 
показників, крім показників обсягу замовлень, які дозволяли б оцінювати 
ефективність роботи агентства. Оцінка попиту і динаміки ринку проводиться на 
підставі виписаних рахунків. Відсутня інформаційна база, в якій могли б зберігатися 
результати для аналізу. Відсутня об'єктивна картина роботи з клієнтами в динаміці. 

На наш погляд до цього переліку доцільно додати ще проблему конфлікту 
особистостей і нестачу комунікації, що виражається в прагненні догодити клієнту, 
піддаючись його тиску, або, навпаки, відмовленні прислухатися до клієнта, 
нав'язуванні неприйнятних для нього рішень, що є результатом низького рівня 
вивчення ринку і поведінки споживачів. 

Щоб уникнути перелічених проблем рекламне агентство має визначити свою 
цільову аудиторію, постійно вивчати ринки збуту і психологічні особливості 
споживачів продукції, що буде рекламуватися, готувати і видавати професійні огляди 
рекламних технологій, щоб перш за все грамотно рекламувати свою діяльність, і в 
момент пропозиції рекламних послуг вражати замовників глибоким знанням 
сприйняття цінності об’єкту реклами, здійснювати мотивуючий поштовх до 
замовлення. Рекламне агентство має володіти сучасними методами управління 
поведінкою споживачів, тому  рекламному агентству необхідно впровадити 
додаткову посаду аналітика ринку і розробки рекламних концепцій, що окупиться, бо 
буде підвищувати рівень реклами та створювати сприйняття значимості і високого 
рівня кваліфікації працівників агентства в момент здійснення переговорів. Рекламне 
агентство повинно демонструвати свій фах на стадії свого позиціонування на ринку 
реклами, щоб залучити і утримати клієнтів. 

Рекламодавці наймають незалежні рекламні агентства для планування і 
реалізації частини чи усіх своїх рекламних зусиль. Рекламодавець використовує 
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стороннє рекламне агентство, бо впевнений, що воно більш ефективне при здійсненні 
рекламної компанії. Тому конкурентні переваги рекламного агентства в його 
ресурсах, у творчому досвіду, знанні масової інформації і рекламної стратегії. Тому 
для залучення клієнтів до рекламного агентства, воно повинно вдало прорекламувати 
свої компетенції, довести до потенційних клієнтів інформацію про свої пріоритети і 
сильні сторони. 

В даний час стало дуже поширеним використання віртуального Інтернет 
простору в будь-якій діяльності, в тому числі в практиці діяльності рекламних 
агентств. Ефективне залучення клієнтів стає неможливим без позиціонування услуг 
агентства на сайті в мережі Інтернету, без спілкування з клієнтами через Інтернет, без 
використання в рекламних акціях Інтернет - реклами. Використання Інтернет - 
технологій створюють умови для розвитку віртуальних рекламних агентств, які 
можуть бути як самостійними структурами, так і додатковими філіями реальних 
агентств. У віртуальному агентстві співробітники не мають постійних офісів. Вони 
працюють вдома, в автомобілях чи в офісах своїх клієнтів, спілкуються між собою за 
допомогою відео конференцій та шляхом обміну електронною поштою. 

Враховуючи багатогранність сучасної реклами, щоб залучити додаткових 
клієнтів до рекламного агентства актуальним стає створення рекламних агентств так 
званого повного циклу, яке за комісійні чи за узгоджений гонорар забезпечує 
маркетингові зусилля клієнтів і виконує функції дослідження ринку,  управління 
рахунком, розробки творчої концепції, закупівлі рекламних площ, виробництво 
рекламних матеріалів тощо. 

Таким чином, сучасний рекламний бізнес вимагає від рекламних агентств  
комплексного багатогранного підходу, використання різноманітних систем 
обслуговування для забезпечення залучення клієнтів у висококонкурентних умовах 
ринку рекламних послуг. 
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Світова криза негативно вплинула на будівельну галузь України. Сприятливі 

прогнози відносно обсягів житлового і нежитлового будівництва, які спостерігалися 
впродовж 2006-2007 років, а відповідно, і збуту більшості будівельних матеріалів - 
доки виявилися нездійсненними і тепер потребують істотного коригування. 

На корпоративний сегмент споживачів (будівельні і будівельно-монтажні 
компанії) зараз припадає менше половини обсягу попиту на керамічну плитку. Ринок 
з кожним роком все більше починає залежати від обсягів індивідуального ремонту і 
будівництва, ніж від обсягів корпоративного будівництва житла і комерційної 
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нерухомості. Тому саме від тенденцій, що проявляються в сегменті індивідуального 
ремонту і будівництва, - інтенсивності ремонтних і будівельних робіт, долі витрат на 
будівельні матеріали, прагнення приватних споживачів до якісніших і естетичніших 
матеріалів - залежатимуть прогнози на розвиток ринку в середньостроковій 
перспективі. 

Більшість експертів не прогнозують значні зміни на ринку керамічної плитки 
наступного року. Основними споживачами облицювальних матеріалів зараз є 
переважно об'єкти, визначені УЄФА як ключові в підготовці країни до Евро- 2012 - 
стадіони, аеропорти, готелі. Тому слід сподіватися, що саме весна 2012 р. покаже 
найбільше зростання споживання матеріалів для облицювання [1]. 

Ринок керамічної плитки і керамограніту може бути охарактеризований з точки 
зору цінових сегментів. На обох субринках - керамічної плитки і керамограніту - 
вироби сегменту "економ" займають більше половини від усієї продукції в 
натуральному вираженні; в той же час, останніми роками існує виражена тенденція до 
підвищення відносних часток "середнього" і "преміум" цінових сегментів в 
загальному обсязі продажу. Це пов'язано з підвищенням вимог споживачів до якості 
ремонту і естетичних характеристик нового житла.  

Серед вітчизняних виробників також помітне прагнення до переходу у вищі 
цінові сегменти продукції : компанії поступово оновлюють виробничі лінії і загальна 
тенденція полягає в наближенні якості вітчизняної продукції до імпортних зразків. У 
найбільш масовому ціновому сегменті керамічної плитки (до $25 за 1 кв.м) 
підвищується конкуренція. Це обумовлено по-перше, тиском збільшеного обсягу 
внутрішнього виробництва на канали збуту, що призводить або до агресивної 
конкуренції і зниження рентабельності продажів імпортерів керамічної плитки, або до 
переходу імпортерів на продукцію іншого, дорожчого цінового сегменту. По-друге, 
збільшення обсягів ділового і житлового будівництва стимулює зростання попиту на 
плитку певного асортименту (наприклад, плитку для басейнів, кислотостійку плитку і 
так далі) [1]. 

Введення в дію нових виробничих потужностей по випуску керамічної плитки 
в Україні привело до збільшення ринкової частки вітчизняних підприємств. 
Європейська продукція поступово витісняється з нижнього і середнього цінових 
сегментів в дорогий. У нижньому ж ціновому сегменті посилилася конкуренція між 
українськими, російськими і білоруськими виробниками. 

На думку експертів ринок наближається до насичення; темпи його зростання 
сповільнюються, в порівнянні з періодом до 2007 року. На попит негативно вплинула 
фінансова криза 2008 року. Зниження споживання відчули виробники плитки, 
орієнтовані на пропозицію своєї продукції переважно корпоративним клієнтам. 
Проте, експерти оцінюють український ринок як перспективний. Багато українських 
підприємств заявляють про плани по істотному збільшенню виробничих потужностей 
в середньостроковій перспективі. Очікується також, що підтримати високий рівень 
попиту допоможуть державні програми по житловому будівництву. 

Крім того, що кризове зростання цін спровокувало падіння об'ємів споживання 
облицювальних матеріалів майже на третину. Виробники ж розраховують на 
стабілізацію і підйом ринку у рамках підготовки країни до Евро- 2012. 
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Отже, чинниками, що визначають попит на керамічну плитку в Україні є: 
динаміка будівництва житлової і комерційної нерухомості; динаміка монтажно-
ремонтних робіт, здійснюваних будівельними організаціями; динаміка 
індивідуального будівництва і ремонту; зміна рівня добробуту населення; якісні зміни 
споживчої поведінки. 

Крім того, можна констатувати, що на ринку керамічної плитки і керамограніту 
існують наступні тенденції: 

 зменшення долі імпортної продукції; 
 зміна структури ринку керамічної плитки за ціновими сегментами; 
 зміна структури ринку за видами продукції; 
 розширення експансії вітчизняних виробників; 
 значне загострення конкуренції і зростання консолідації на українському 

ринку. 
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Сучасне ведення підприємницької діяльності супроводжується різноманітними 

змінами як у внутрішньому середовищі, так і у зовнішньому. Кожна організація 
ставить за мету якомога більш розвинути свої можливості та якомога довше 
проіснувати на ринку. Як швидко вона цього досягне, залежить від обраної стратегії 
керівництва. Але більшість організацій не враховують той факт, що, і стратегія, і 
ефективність діяльності організації в цілому і в першу чергу залежать від обраної 
організаційної структури та її відповідності розміру організації, віку та історії, 
технології, місцю розташування організації, характеру діяльності, людському 
фактору, відповідності організаційній формі та тій чи іншій стадії життєвого циклу 
організації.   

Організаційна структура управління підприємством – це форма розподілу й 
кооперації управлінської діяльності, у рамках якої здійснюється процес управління за 
відповідними функціями, спрямованими на рішення поставлених завдань і 
досягнення намічених цілей. [1] 

До побудови організаційної структури в організації пред’являється безліч 
вимог, що враховуються в принципах її формування[2]: 

1) організаційна структура управління повинна передусім відбивати мету і 
завдання організації, а отже, бути підлеглою виробництву і його потребам; 

2) слід передбачити оптимальний розподіл праці між органами управління і 
окремими робітниками, що забезпечує творчий характер роботи і нормальне 
навантаження, а також належну спеціалізацію; 



Третя науково-практична інтернет-конференція «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» 

Одеса, 17–19 травня 2012 р.    119 

3) формування структури управління потрібно зв'язувати з визначенням 
повноважень і відповідальності кожного робітника і органу управління, зі 
встановленням системи вертикальних і горизонтальних зв'язків між ними; 

4) між функціями і обов'язками, з одного боку, і повноваженнями і 
відповідальністю з іншого, необхідно підтримувати відповідальність, 
порушення якого призводить до дисфункції системи управління в цілому; 

5) організаційна структура управління повинна бути адекватною соціально-
культурним умовам організації, що виявляє істотний вплив на рішення 
відносно рівня централізації і деталізації, розподілу повноважень і 
відповідальності, міри самостійності і масштабів контролю керівників і 
менеджерів. Практично це означає, що спроби сліпо копіювати структури 
управління, що успішно функціонують в інших соціально-культурних умовах, 
не гарантують бажаного результату.  
Реалізація цих принципів означає необхідність врахування при формуванні 

організаційних структур безлічі факторів, що впливають на неї. Головний фактор, що 
задає можливі параметри організаційної структури управління – сама організація. 
Велика розмаїтість організацій зумовлює множинність підходів до побудови 
управлінських структур. Ці підходи різноманітні в комерційних організаціях і 
некомерційних, великих, середніх і малих, що мають різний рівень розподілу і 
спеціалізації праці, її кооперації і автоматизації. Очевидно, що організаційні 
структури управління великими підприємствами більш складна у порівнянні з тією, 
що потрібна невеликій фірмі, де часом всі функції управління зосереджені в руках 
одного або двох членів організації. [3]  

Тому, враховуючи вище згадані принципи формування організаційної 
структури та додаткові, що повинні бути індивідуальними для конкретної організації 
та її стану, необхідно будувати або адаптувати структуру управління до вимог 
внутрішнього та зовнішнього середовищ.  
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Одеська область, володіючи унікальними рекреаційними ресурсами, займає з 3-
го по 8-е місце в загальноукраїнському рейтингу за основними показниками 
туристичної діяльності серед 27 підрозділів українського туристичного ринку. Однак 
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питома вага Одеської області наближена до середньостатистичної (3,7%), що вказує 
на суттєві недоліки у роботі місцевих туроператорів і турагентів, а також на існуючий 
потенціал у розвитку туристичної сфери [1].  

На ринку туристичних послуг м.Одеси було проведено маркетингове 
дослідження фахівцями відділу маркетингу туристичного оператора «Туртесс 
Тревел» для туристичної агенції «Меридіан» в рамках проекту «Туртесс Партнери» 
методом напівстандартизоване інтерв'ю «face-to-face». Обсяг вибірки склав 26 
експертів, які пресдтавляли туристичні агенції. 

Оцінюючи в цілому ринок туризму м. Одеси (зміст, якість і т.д.), представники 
туристичних агентств вважають ситуацію на ньому досить позитивною (середня 
оцінка 4,35 по 7-ми бальній шкалі) (рис.1). 

 
Рис. 1. Якість надання туристичних послуг  в м. Одесі 

 
В результаті досліджень було виявлено наступне: 

 туристична галузь потребує підтримки органів державної та місцевої влади; 
 якість турпродукту та сервіс відіграють вирішальну роль при виборі компанії. 

рекомендації колег, друзів, орієнтація всієї діяльності на клієнта впливають на 
вибір компанії, які надають туристичні послуги; 

 найбільшу спонтанну популярність у регіоні мають такі компанії як: Пілот, 
Вівал тур, Експо-тур, Меридіан і Дискавері-тур (рис. 2). 

 
Рис. 2. Спонтанна популярність операторів ринку 
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За результатами аналізу конкурентої ситуації на ринку туристичних послуг 
Одеського регіону сучасного стану туристичної активності турфірм Одещини [1], 
зроблено висновок, що серед проблем, розв'язанню яких варто приділити 
першочергову увагу, є наступні:  

 створення системи постійних статистичних спостережень у сфері туризму;  
 створення потужного Інтернет-ресурсу, який висвітлюватиме всі події відносно 

розвитку туризму в регіоні як для туристів, так і для професіоналів турбізнесу;  
 залучення державної підтримки для популяризації регіонального турпродукту 

на світовому туристичному ринку;  
 стимулювання туристичних підприємств, які створюють привабливі для 

іноземних туристів турпродукти;  
 оптимізація структури туристопотоку по цілях подорожей;  
 збільшення туристичного сезону за допомогою використання комплексу 

маркетингових заходів; 
 удосконалювання екскурсійної діяльності тощо. 

На нашу думку, запропоновані заходи вдосконалення діяльності турфірм 
Одеської області здатні вирішити низку проблем і підвищити 
конкурентоспроможність даного регіону на туристичному ринку. 

 
Література 

1. Аналітична довідка про роботу туроператорів та турагентів України за 2007 – 
2010  роки. – http:// www.tourism.gov.ua. 
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Вибір та обґрунтування стратегічних позицій ПАТ 
«Інгулецький ГЗК» на ринку залізорудної сировини 

 
Успіх у будь-якій підприємницькій діяльності в основному визначається 

правильно обраною стратегією управління потенціалом підприємств та їх 
сукупностей, мета якого полягає, по суті в управлінні їх конкурентоспроможністю. 
Актуальність даної теми полягає у тому, що без обрання стратегії не можливо досягти 
найвищого, бажаного розвитку підприємства. [3, с. 41] Саме маркетингові стратегії 
допомагають підприємствам цілеспрямовано просуватися вперед. [1, с. 38] 

В умовах ринкової економіки процес створення та становлення фірми 
починається із загального визначення її місії (призначення) та стратегічних цілей. Без 
визначення довгострокових цілей фірми неможливо розраховувати на стійкий 
розвиток її та зростання прибутків. [3, с. 41] 

Проблемам стратегічного маркетингу, зокрема, питанням оцінки конкурентної 
позиції підприємства та формуванню відповідної конкурентної стратегії у зарубіжній 
теорії і практиці приділяється значна увага, про що свідчать праці зарубiжних вчених 
І.Ансоффа, М.Портера, Ж.-Ж.Ламбена, Ф.Котлера, Х.Мінцберга, Д.Дея, М.Мак-
Дональда, Р.Фатхутдінова та вітчизняних науковців З. Є. Шершньова, та С. В. 
Оборська, В. М. Геєць, Старостіна, К. К. Діденко, Єжова Л.Ф. та інші. 
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Найбільш розгорнутою та доречною для сучасних умов України є наступна 
трактова цього поняття: стратегія маркетингу - формування та реалізація цілей та 
задач підприємства-виробника та експортера по кожному окремому ринку (сегменту 
ринку) та кожному товару на певний період часу для здійснення виробничо-
комерційної діяльності у повній відповідності до ринкової ситуації та можливостей 
підприємства. Розробляється на основі дослідження та прогнозування кон'юнктури 
товарного ринку, вивчення товарів, покупців, конкурентів та представляє собою 
раціональну логічну побудову, керуючись якою організація розраховує вирішити свої 
маркетингові задачі. [2, с.271] 

Проведене дослідження ринку залізорудної сировини показало, що однією із 
найбільш динамічно розвинутих галузей економіки України є гірничо-металургійна 
галузь. На сьогодні металургійна та гірничо-видобувна промисловість в економіці 
України є основним локомотивом, що забезпечує її стале та динамічне зростання. 

На сьогодні український ринок залізорудної сировини контролюється такими 
компаніями, як ПАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», System Capital Management, Групою 
«Приват» та корпорацією «Інтерпайп». [4] 

ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» входить до складу 
Гірничовидобувного дивізіону групи ТОВ «Метінвест холдінг» і на сьогоднішній 
день є одним з успішних підприємств ГМК України. 

Основною метою діяльності ПАТ «Інгулецький ГЗК» є забезпечення 
металургійних підприємств України та інших держав залізорудним концентратом, а 
також одержання прибутку від усіх видів виробничої, комерційної, фінансової та 
іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення 
соціальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу. [5 ] 

Основні напрямки розвитку комбінату – покращення якості і підвищення 
обсягів концентрату, зниження його собівартості.  Базова стратегія підприємства - 
стратегія зростання. [6 ] 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» є одним із лідерів ринку залізорудної сировини. Ринок 
є стабільним, із хорошою нормою прибутку. Також на ринку присутні кілька сильних 
конкурентів. Дана позиція може забезпечувати необхідні фінансові засоби дія 
самофінансування та також дає додаткові кошти для інвестицій в інші перспективні 
галузі бізнесу. Тому найбільш ефективно  використовувати стратегію прибуткового 
росту та намагатися зберегти займані позиції. 

Ефективність діяльності кожного підприємства прямо пов’язана з ефективною 
організацією структури управління, у тому числі і маркетингу. На ПАТ «Інгулецький 
ГЗК» в організаційній структурі не існує відділу маркетингу, але часткові його 
функції виконують два структурні відділи: тендерний відділ та відділ збуту. Основна 
маркетингова діяльність здійснюється на рівні ТОВ «Метінвест холдінг». 

Дослідивши світовий та вітчизняний ринок залізорудної сировини та 
положення справ на ПАТ «Інгулецький ГЗК», було розроблено певні рекомендації, 
які направлені на вдосконалення діяльності комбінату. 

Маркетингова ціль комбінату: забезпечення стратегічного розвитку 
підприємства за допомогою вдосконалення маркетингової діяльності комбінату. 

Цілі для внутрішнього ринку: утримання позицій лідера на українському 
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ринку: 
1) зниження собівартості реалізованої продукції на 5%; 
2) підвищення якості товарного концентрату до 70%; 
3) зменшення витрат на збут на 2%; 
4) інтенсифікація рекламних заходів, участь у виставках, спонсоринг; 
5) збільшення витрат на комунікаційну політику на 1%. 

Цілі для зовнішнього ринку: поступове розширення частки зовнішнього ринку: 
1) підвищення якості товарного концентрату до 67%; 
2) збільшення обсягів збуту концентрату на 5%, підвищення ефективності; 
3) збільшення витрат на комунікаційну політику на 3%. 

Базуючись на класичних уявленнях можна запропонувати наступний алгоритм 
розробки і реалізації стратегії на ПАТ «Інгулецький ГЗК»: 

1) Аналіз світових тенденцій і проблем на ринку залізорудної сировини. 
2) Оцінка загроз і можливостей фірми, аналіз зовнішнього і внутрішнього 

середовища. 
3) Формулювання місії і цілей. 
4) Аналіз стратегічних альтернатив, оцінка їх ефективності. 
5) Вибір однієї (або декількох) стратегій, заснованих на альтернативах. 
6) Формування стратегічного плану, складовими якого є програми, проекти,  

бюджети та організаційно-контрольні заходи. 
7) Оцінка відповідності обраної стратегії до структури управління організацією й 

організаційної культури. 
Ринок залізорудної сировини характеризується значним рівнем конкуренції. 

Для того, щоб досягти переваг на ринку, комбінат повинен краще, ніж конкуренти, 
задовольняти потреби своїх споживачів. Тому він змушений виявляти найменші 
коливання ринкової кон’юнктури, проводити маркетингові дослідження і 
впроваджувати їх результати в свою виробничу діяльність. 
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к.е.н., доц. Побережець О.В Ридник С. 
 ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
Операційний відділ є самостійним структурним підрозділом. Очолює відділ 

начальник відділу, що підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру банку. 
Відділ здійснює свою діяльність, керуючись законодавством України, нормативними 
документами Національного банку України, Статутом банку, внутрішніми наказами, 
інструкціями і положеннями банку. 

Генеральною метою операційного відділу є забезпечення якісного контролю за 
активно-пасивними операціями банку, своєчасна реєстрація, облік і перевірка всіх 
угод, що здійснює банк. 

Основні задачі відділу: 
- контроль за проведенням активно-пасивних операцій банку з клієнтами і на 

міжбанківському ринку; 
- своєчасне надання вичерпної довідково-аналітичної інформації для 

керівництва та інших підрозділів банку; 
- забезпечення своєчасної і якісної обробки угод, які асоціюються іншими 

підрозділами банку; 
- оперативна перебудова роботи структурних підрозділів відповідно до змін у 

нормативно-правовій базі. 
Загальні функції операційного відділу: 
- контроль за правильністю здійснення операцій і оформленням документів 

відповідно до нормативно-правових актів України й облікової політики банку; 
- контроль за здійсненням угод підрозділами банку в рамках установлених для 

них лімітів на операції; 
- контроль за достовірністю інформації в документах, наданих іншими 

підрозділами банку на паперових і електронних носіях для здійснення угод; 
- нарахування відсотків (комісій) за кредитами, депозитами, документарними 

операціями і розрахунково-касовому обслуговуванню клієнтів банку; 
- перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій, що 

ініціюються іншими підрозділами банку; 
- формування обов’язкових регістрів аналітичного і синтетичного обліку у 

електронному вигляді і на паперових носіях; 
- перевірка умов договорів і авторизація кредитних і депозитних угод з 

фізичними та юридичними особами; 
- підготовка і надання довідково-аналітичної інформації керівництву й іншим 

підрозділам банку для прийняття оперативних і стратегічних рішень; 
- розробка технічних завдань для створення нових програм і удосконалення 

діючих програмних засобів з метою забезпечення максимально можливої 
автоматизації операцій з обробки угод, що здійснює банк та контролю за ними; 

- контроль за виплатою відсотків і поверненням депозитів фізичним та 
юридичним особам; 

- своєчасне винесення сум неповернених у термін кредитів на рахунки 
простроченої/сумнівної заборгованості; 

- контроль за сплатою відсотків і погашенням кредитів фізичними та 
юридичними особами; 

- нарахування відсотків і комісій із кредитних і депозитних договорів; 
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- контроль за передачею кредитних справ на відповідальне зберігання; 
- своєчасне винесення неодержаних у термін відсотків за кредитними 

договорами на рахунки простроченої/сумнівної заборгованості; 
- бухгалтерський облік операцій з купівлі/продажу іноземної валюти за 

дорученням і за рахунок коштів клієнтів на міжбанківському валютного ринку; 
- відображення операцій з видачі готівкових коштів через POS-термінали; 
- проведення операцій за транзитними рахунками відділень та філій; 
- контроль за правильністю валютних операцій, проведених по клієнтських, 

внутрібанківських рахунках і валютній позиції банку; 
- перевірка відповідності залишків рахунків валютного покриття перед 

закриттям „Операційного дня”; 
- контроль по неторговим операціям банку: звірення звітів касирів з даними 

щоденного балансу, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів по 
неторговим операціям; 

- проведення операцій з банківськими металами по рахунках дебіторської і 
кредиторської заборгованості і результатів по них по рахунках доходів банку; 

- введення в ОДБ початкових документів, ініційованих іншими підрозділами 
банку у національній та іноземній валютах; 

- заповнення обов’язкових параметрів документів у іноземній валюті в АБС 
“RS-Вank” і ПК “MTB-Pro” для «Звіту банку про фінансові операції з нерезидентами 
України. 

 
Література 
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Потапова А.І., Мішина О.Б. 

Влияние кризиса на состояние рынка соков Украины 
Доцент кафедри економічних систем і маркетингу, к.е.н. Окландер Т.О. 

 
За время кризиса потребление соков в Украине заметно снизилось, а цены на 

соковую продукцию выросли. Прогнозируется, что в дальнейшем эти тенденции 
сохранятся из-за дефицита сырья на мировом рынке. С началом кризиса качество 
соков ухудшилось у многих предприятий: производители стали закупать более 
дешевое сырье, в миксах снизилась доля дорогих соков (например, апельсинового в 
пользу ананасового, яблочного). 

Чтобы сдержать рост цен на соки, компании стали экономить и на упаковке, в 
первую очередь на ПЭТ-бутылках (в структуре себестоимости затраты на тару 
составляют около 10%, на сырье приходится около 50%).%). Некоторые стали 
разливать продукцию в очень тонкие ПЭТ-бутылки, которые плохо держат форму. 
Кроме того, такая тара "дышит", то есть выпускает наружу углекислоту и пропускает 
внутрь кислород. Чем тоньше стенка, тем быстрее окисляется продукт. 

По данным проекта "АПК-информ: овощи и фрукты", доля импорта составляет 
не более 10%. В "Сандоре" называют еще более скромные цифры - 1-2% рынка. А 
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экспортирует Украина около 15% готовых соков. Причем 65% всего вывоза 
приходится на  "Сандору", которая за прошлый год экспортировала соков и нектаров 
на около $40 млн. [1]. За период кризиса экспорт украинских соков сократился в 2,5 
раза, а импорт - вдвое. 

Украинский рынок СНН (соки, сокосодержащие напитки и нектары) 
консолидирован. Четыре крупнейших производителя - компании "Сандора" (ТМ 
"Сандора", "Сандорик", "Садочок", Николаевский соковый завод), "Витмарк" (Jaffa, 
"Наш сок", "Джусик", "Соковита"), CocaCola (ТМ Rich, "Добрый", BotaniQ) и "Эрлан" 
(ТМ "Биола", "Соки лето") - занимают более 90% рынка. И больших изменений в 
ближайшее время не предвидится. 

В Украине сок не является продуктом первой необходимости, годовое 
потребление СНН не превышает 11-12 л на человека против 40-50 л в Европе и 22 л в 
России. В последние годы украинцы переориентировались на более дешевые напитки 
- сладкие газированные и минеральные воды, чай. 

Исследовательские компании дают различные оценки объема рынка СНН в 
прошлом году - от 510 до 560 тыс. т. По данным Госстата, в 2011 г. емкость сокового 
рынка составила 592 тыс. т. Причем объем производства натуральных 
восстановленных соков (включая апельсиновый) снизился по сравнению с 2010 г. на 
5,6%, а купажированных (миксов из различных соков) - на 12,1%. Производители 
считают, что падение было еще более сильным - 15-20%. А до кризиса наш соковый 
рынок ежегодно прибавлял 10-20%, достигнув по итогам 2008 г. рекордных 950 тыс. 
т. [1]. 

Наиболее популярными в Украине являются апельсиновый, яблочный и 
томатный соки, а также миксы из экзотических фруктов. Европейцы отдают 
предпочтение моносокам, в частности, апельсиновому и из красных ягод (вишни, 
смородины). Продажи соков не отличаются столь ярко выраженной сезонностью, как 
продажи пива и газированных напитков, но осенью и зимой продажи все-таки 
немного выше. 

За время кризиса больше всего пострадали премиальные соки стоимостью от 
7,50 грн./л, а доли среднего и нижнего ценовых сегментов подросли. Поэтому 
производители, чтобы заинтересовать потребителя, выводят на рынок новинки, в 
основном миксы в нижнем ценовом сегменте. 

В последнее время эксперты отмечают возрождение интереса к сокам, 
разлитым в трехлитровые банки. Как правило, его производят компании, 
занимающиеся выращиванием овощей и фруктов. 

Около 40% ассортимента всех производителей приходится на напитки из 
экзотических фруктов (из 1 л концентрата получается около 5 л восстановленного 
сока). 

Соковые компании, борясь с постоянным повышением цен, стараются закупать 
больше отечественного сырья. Но импорт все равно доминирует (до кризиса доля 
импортного сырья была 70%). 

На украинском рынке фиксируется дефицит концентрированного сока из 
традиционных овощей и фруктов (кроме яблочного). А самой большой проблемой 
для наших переработчиков остаются косточковые и ягоды. Потребности страны в 
вишне для производства концентрированных соков и замороженных фруктов 
оцениваются в 180-200 тыс. т в год, а выращивают не более 15 тыс. т. Производители 
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соков также вынуждены импортировать персиковое и абрикосовое пюре (в последние 
годы в Украине неурожай этих фруктов). Зато овощные соки делают в основном из 
отечественного сырья. По данным проекта "АПК-информ: овощи и фрукты", уже 
сейчас Украина экспортирует 80% всего яблочного концентрата, из них около 40% 
приходится на Европу. В последние два года отечественный яблочный концентрат 
стоит на 30-40% дешевле китайского, хотя наша страна за сезон собирает около 1 
млн. т яблок, а в КНР ежегодно выращивают примерно 30 млн. т (на изготовление 1 т 
концентрата идет 7,5 т яблок) [1]. 

 
Литература 
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Прутян С.Б. 
Маркетингове середовище підприємств побутової хімії 

Завідувач кафедри економічних систем і маркетингу, д.е.н., Забарна Е.М. 
 

Індустрія товарів побутової хімії та засобів гігієні почала розвиватися в Україні 
наприкінці 1990-х років. З 2000 року серед замовників вітчизняних виробників крім 
українських і закордонних клієнтів  почали з’являтися і торгові мережі, які прагнуть 
розробляти власні торгові марки. Основними тенденціями, що визначають 
перспективи розвитку ринку є зростання доходів населення та розвиток роздрібної 
торгівлі. Україна є привабливий ринком збуту для товарів побутової хімії завдяки 
майже 48 мільйонам споживачів і підвищенню обсягів споживання побутової хімії на 
одну особу. 

На думку більшості операторів, на сьогодні ринок побутової хімії в Україні 
фактично сформований. На ринку працюють близько 25 вітчизняних виробників і 
біля 50 великих імпортеров. На на українськом уринку зараз працюють "Jonson @ 
Jonson", "Procter & Gamble", "Benskiser", "Evyap", "Baser", "Colgate-Palmolive", 
"Gillette", "Sc Jonson", "Unilever", "Wella Profi", "L'oreal ВИКОРИСТАНИХ", "Henkel", 
"Schwarzkopf", "Nivea", "Florena", "Cussons", "Londa", "SmithlineBeecham", "Silka", 
"Rivoli", "Lab.Garnier", "Червоні Вітрила", "Свобода", "КАЛИНА", "Невський 
косметика ", "Онікс", "Слобожанський Миловар" та інш. Крім них, на українському 
ринку багато дрібних гравців, проте кожен з них окремо не має достатньо вагомої 
частки. Домінантними представниками ринку є іноземні виробники. П'ятірку лідерів 
складають P & G, Henkel, SC Johnson, Benckiser та Amway. Вони займають 75% ринку 
України [1]. 

На території України спільні підприємства з іноземними інвестіціями виникли 
нещодавно, проте вже встигли розгорнути свою діяльність, що призвело до зниження 
частки місцевих підприємств. 

В останні роки спостерігалася явна тенденція переходу процесів купівлі 
побутової хімії, засобів гігієни та косметики до організованого роздробу. Споживачі 
за покупкою засобів побутової хімії звертаються найчастіше до супермаркетів або 
спеціалізовані магазини. Проте, в кожній товарній групі частка продукції, 
реалізованої через торговельні мережі, відрізняється. Так, у побутовій хімії велика 
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частка припадає на супермаркети, де люди роблять сімейні покупки, але в придбанні 
косметики супермаркети значно поступаються спеціалізованому роздрібу і це 
абсолютно логічно. Приплив споживачів на відкриті ринки відбудеться, якщо базари 
запропонують настільки вигідні ціни, що покупець буде готовий проміняти комфорт, 
до якого він вже звик.  

Експерти радять виробникам і дистриб'ютора розміщувати продукцію на 
полицях «METRO», «Сільпо», «ДЦ», «Велика Кишеня» і «Фуршет» «Таврія В», адже 
саме вони є місцями найбільшої відвідуваності потенційних клієнтів.  

Що стосується просування продукції, то аналітики рекомендують 
використовувати інтернет-рекламу, зовнішню і рекламу на постерах у магазинах і 
торгових центрах. «Активна» ж реклама (радіо і ТБ) лише дратує цільову аудиторію. 
Найбільш успішними для просування продукції побутової хімії будуть «послання» у 
пресі, включаючи як ділові та глянцеві журнали, так і щоденні газети. 

На сьогоднішній день конкуренція на ринку побутової хімії України достатньо 
сильна у всіх цінових нішах і у всіх категоріях товарів, як між виробниками, так і між 
імпортерами. Найсильніша конкуренція в середній ціновій групі таких товарів як 
пральні порошки, шампуні, рідке мило. Перед усім конкурують іноземні компанії зі 
світовими брендами. У цій ситуації головним інстркментом завоювання ринку стає 
реклама товару та торгової марки.  

Період кризи був досить складним для багатьох компаній, що працюють на 
ринку засобів побутової хімії Україні. Істотно скоротилася частка преміального 
дорогого сегменту, в той же час економічний сегмент показує активну динаміку 
зростання. Але можна відзначити і деякі плюси, один з яких - зміщення споживчих 
переваг у бік більш дешевих продуктів, що грає на руку вітчизняному виробнику. 
Якщо раніше споживач ділився суто на тих, хто просто хоче заощадити і купує самий 
дешевий товар, і на тих, хто вибірково відноситься до покупки і до якості товарів, то 
тепер споживач більш пильно оцінює товар, намагається платити не за бренд, а за 
якість. Він хоче зробити вигідну покупку і при цьому отримати недорогий, якісний і 
презентабельний продукт. Одним словом покупці більш стримано стали відноситись 
до покупки продуктів в дорогій ціновій категорії. 

Отже, вітчизняне виробництво зберігає чималий потенціал навіть в умовах 
присутності на ринку транснаціональних компаній. При грамотній держполітиці його 
сумарна ринкова частка може зрости багатократно. Перевагами українських 
виробників залишаються ціна (що грає важливу роль для покупців з провінції і 
пенсіонерів), імідж "рідного продукту" і можливе розкручування тези про "мінімумі 
шкідливої хімії". Тим не менш, незважаючи на привабливі перспективи для 
вітчизняних виробників, що склалися на ринку побутової хімії, необхідно усвідомити, 
що заповнити своєю продукцією місце, що звільняється на місцевому ринку їм буде 
важко. Головна причина - відсутність коштів для нарощування потужностей і 
вибудовування дистрибуції. Але підприємства, які все-таки зможуть залучити 
інвестиції, мають відмінну можливість зміцнити свої позиції на ринку. 
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Топор Л.І. 
Фармацевтичний маркетинг: напрями розвитку в Україні 

Доцент кафедри економічних систем і маркетингу,к.е.н. Окландер Т.О 
 

Маркетинг як універсальний механізм системи управління, спрямований на 
максимально повне задоволення потреб людини, використовується у різних галузях 
охорони здоров’я, зокрема у системі забезпечення населення медикаментами і 
засобами медичного призначення. Здоров’я людини є пріоритетною потребою, вже 
після якої слідують професійні досягнення, успіхи в бізнесі, визнання тощо. 
Маркетинг в охороні здоров’я має особливості, пов’язані зі специфікою споживчого 
попиту і ринку медичних товарів і послуг. 

Фармацевтика - соціально значуща галузь народного господарства, від стану 
якої залежить національна безпека країни, здоров’я нації. Специфіка лікарських 
препаратів як товарної категорії така, що попит на них росте незалежно від 
економічних і політичних чинників. 

В умовах ринкового господарювання фармацевтична галузь входить в п’ятірку 
найбільш прибуткових галузей світової економіки. При цьому фармацевтичний ринок 
України відноситься до тих, що розвиваються і українські компанії поки що 
займаються малобюджетним маркетингом. Фармацевтична галузь у розвинених 
країнах відноситься до числа найбільш динамічних і рентабельних, але в той же час 
виступає як особливий сегмент ринку, регульований державними органами влади, а 
також контрольований страхової медициною. В останні роки фармація починає 
інтегруватися зі сферою медичних послуг. Фармацевтична галузь посідає значне місце 
і в економіці Україні, тому що являє собою важливий сегмент національного ринку, 
багато в чому визначає національну і оборонну безпеку країни, відрізняється великою 
наукоємністю і розвиненим кооперуванням [1]. 

Фармацевтичний маркетинг - це процес пошуку, вивчення та задоволення потреб 
у фармацевтичній допомозі, зокрема забезпеченні безпечними лікарськими засобами 
та виробами медичного призначення у необхідній кількості, належної якості та в 
потрібний час як окремої людини, так і суспільства в цілому якомога ефективним 
способом.[2] 

Особливості фармацевтичного маркетингу в Україні представлено на рис. 1.  
Враховуючи ці особливості, на основі аналізу факторів впливу зовнішнього 

середовища нами сформовано напрямки розвитку фармацевтичного маркетингу в 
Україні. Всі ці напрямки структуровано у відповідності до комплексу маркетингу 
5Р.[3] 
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Рис. 1 Особливості фармацевтичного маркетингу в Україні. 

 
1. Товарна політика: 
 підвищення якості фармапродукції до її відповідності міжнародним стандартам 

ISO, GMP та принципам ТQМ; 
 розширення асортименту імпортозамінних лікарських засобів за рахунок 

вітчизняних інноваційних розробок; 
 виробництво ліків за індивідуальним для кожної людини підходом; 
 зниження уваги до формування сильної торгової марки через відсутність назви 

на тарі (планується вказувати лише склад лікарського засобу без зазначення 
торгової марки). 

2. Цінова політика: 
 встановлення цін відповідно до особливостей товару: високі, низькі, 

експериментальні; 
 застосування наступних цінових стратегій (залежно від груп товарів): єдиних цін 

(для всіх споживачів), стабільних цін (незалежно від сезону), граничних цін 
(залежно від державної політики). 

3. Збутова політика: 
 використання стратегії протягування для безрецептурних лікарських засобів; 
 розширення мережі Інтернет-аптек; 
 створення Єдиного центру фармацевтичної інформації; 
 встановлення i-boxib для без рецептурних лікарських засобів. 
4. Комунікаційна політика: 
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 акцент на консультаційних послугах провізорів та терапевтів; 
 створення системи зворотного зв’язку зі споживачами: календарі з адресою 

Інтернет-сайту, де споживач може залишити відгук про застосування певних 
лікарських засобів, розміщення в аптеках інформації про відгуки споживачів 
відносно певних лікарських засобів; 

 стимулювання персоналу фармацевтичних підприємств виробниками 
лікарськими засобів. 

5. Політика персоналу: 
 адаптація персоналу до міжнародних стандартів ISO, GMP та принципів ТQМ; 
 проведення тренінгів та форумів для спеціалістів фарміндустрії; 
 проведення конкурсів на кращого фармацевта, провізора, аптекаря з наданням 

матеріальної та моральної винагороди. 
Особливості комплексу маркетингу на фармацевтичному ринку обумовлено 

специфікою галузі. Таким чином, нами запропоновано напрямки розвитку 
фармацевтичного маркетингу у розрізі його комплексу. 
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Херсонська О.Б. 
Науковий гурток як форма НДРС в рамках навчального 

процесу ОНПУ 
 

Науково-дослідницька робота студентів (НДРС) є одним із найважливіших 
засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою. Одна 
з форм НДРС – це угрупування творчих колективів у тематичні наукові гуртки за 
спеціальністю (НГ).  Результативність такої підготовки здебільшого залежить від 
готовності студента до самоосвіти та готовності наукового керівника спрямувати у 
потрібному напрямку. 

Аналіз існуючих підходів щодо організації гуртків показав, що майже при 
кожному ВУЗі утворюються НГ[1  3]. До завдань функціонування НГ входить 
провадження НДРС в цілому, а саме: участь у наукових конференціях студентів, 
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круглих столах, підготовка науково-дослідницьких робіт в рамках спеціальності 
тощо. Такий підхід передбачає виділення окремої групи студентів, що виконує весь 
об’єм навантаження НДРС за спеціальністю. Серед переваг підходу, має сенс 
виділити наступне: 

 виділення окремих студентів дозволяє більш пильно контролювати їх 
професійну підготовку і в результаті, кафедра отримує майбутніх науковців-
дослідників, викладачів; 

 студенти спрямовані на результат і додаткової мотивації не потребують. 
З іншого боку, такий підхід до зниження зацікавленості у навчальному процесі 

іншої групи студентів, що не ввійшла до НГ. Однак, проаналізувати доцільність 
підходу  складно через відсутність інформації. 

Як свідчить досвід функціонування НГ при кафедрі «Облік, аналіз і аудит» 
Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) доцільно 
використовувати децентралізований підхід.  

В рамках навчального процесу студент виконує як аудиторне навантаження, 
так і навантаження щодо самостійної роботи студента. Отже майже за кожною 
дисципліною виділяється час на НДРС. Завдання викладача, на якого покладається 
роль наукового керівника спрямувати студента в рамках своєї дисципліни на 
застосування отриманих знань на власне тематичне  наукове дослідження.  

За результатами такої роботи студент отримує матеріал для підготовки власної 
статті, тез доповіді для участі у студентських наукових конференціях. Щороку, 
силами кафедри проводяться дві науково-практичні інтернет-конференції [4  5] та 
наукова конференція студентів та молодих вчених ОНПУ. Отже кожен студент 
отримує можливість доповісти результати дослідження, отримати не залежну оцінку 
своєї роботи. За такого підходу функціонування НГ, розширюється спеціалізація 
студента та його світогляд. З представлених робіт, з урахуванням готовності до 
подальшої праці студента, обираються претенденти на підготовку науково-
дослідницьких робіт студентів з подальшою участю у всеукраїнських конкурсах.  

Таким чином, розкрито підхід щодо організації та провадження роботи НГ при 
кафедрі «Облік, аналіз і аудит» ОНПУ з метою підготовки науково-дослідницьких 
робіт студентів. Ще одним суттєвим напрямом роботи НГ є підготовка студентів до 
участі у олімпіадах зі спеціальності. Підходи щодо організації даного напряму роботи 
є предметом подальшого дослідження.       
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Малік Р.Ю. 

Щодо формування стратегії туристсько-рекреаційного 
комплексу регіону 

Зав. кафедрою обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., проф. Філиппова С.В. 
 

Сучасний туризм стає важливою складовою частиною діяльності людини, 
направленої на відновлення і розвиток його фізичних, духовних і інтелектуальних 
сил. Проблема розвитку туризму в більшій мірі являється регіональною проблемою. 
Тому розробкою стратегій розвитку туризму повинні займатися регіональні органи 
влади в альянсі з науково-дослідними установами, які розташовані на території 
регіону. 

За останні 10 років туризм в Одеськомурегіоні став розвиватися великими 
темпами. Виникла гостра необхідність в розробці науко-обгрунтованої стратегії 
розвитку, заснованої на кластерному підході. 

Проблемами розвитку кластерів займалися іноземні вчені Е. Бергман, Е. Браун, 
Енрайт, М. Портер, М. Превезер, Г. Свон, Е. Фезер, та ін.  

Вирішенню регіональних проблем туристично-рекреаційного комплексу 
присвячені роботи таких авторів: О.І. Амоші, О.О. Бейдика, О.А. Воробйової, Т.П. 
Галушкіної, В.Г. Герасименка, П.Т. Губенка, В.Ф. Данильчука, С.Г. Нездоймінова. 
Однак у дослідженнях вищезазначених учених існує низка невирішених питань, що 
потребують подальших досліджень. 

Причинами інтересу до розробки кластерівє тенденції, що склалися, в розвитку 
управління економікою, тенденції угрупування і консолідації капіталів, які можуть 
привести до активізації процесів інтеграції підприємств. 

Основоположник кластерного підходу М. Портер розкриває сутність кластера 
як "зосередження в географічному регіоні взаємопов'язаних підприємств і установ в 
межах окремої галузі" [1]. 

По своїй економічній суті кластери займають проміжне місце між автономними 
організаціями, регіональними промисловими комплексами і галузевими альянсами, 
крім того, кластер несе на собі і відбиток проектних систем, оскільки часто є плодом 
свідомих організаційних зусиль осіб, що розглядають формування кластера як 
управлінський проект.  

Залежно від мети створення кластери можуть мати внутрішню орієнтацію 
(наприклад, спрямовані на активізацію підприємницької діяльності в галузі або 
регіоні, вирішення проблем зайнятості) або експоорієнтовну спрямованість. Саме до 
таких і належать туристичні кластери. 

Вважаємодоцільним розглянути дефініцію поняття "туристсько-рекреаційний 
кластер" та основні відмінності кластера туристичної галузі від інших видів кластерів.  

Туристсько-рекреаційний кластер – сконцентрована на певній території група 
соціальних інститутів сфери туризму і гостинності: туроператори, турагенти, засоби 
розміщення, організації громадського харчування, транспортні компанії, внз, 
науково-дослідницькі інститути, органи державної влади та ін., взаємодоповнюючі і 
посилюючі конкурентні переваги окремих компонентів і кластера в цілому. [2]. 

Головна відмінність кластера в туристській сфері від інших (виробничих, 
агропромислових, сервісних та ін.) – в його маршрутній територіальній організації. 
Туристський маршрут і відповідний йому туристський потік зв'язує об'єкти, 
перетворюючи їх з тих, що конкурують у взаємодіючі елементи системи. Завдяки 
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туристському потоку формується кластер [3]. Домінантою туристського кластера 
може бути як об'єкт інфраструктури (засіб розміщення), так і об'єкт туристського 
інтересу (санаторно-курортний комплекс), але у будь-якому випадку головна умова 
розвитку туристського кластера – це наявність або поява маршрутів і туристських 
потоків. Яскравими прикладами виникаючих туристських кластерів є активізація 
туризму на території у зв'язку з культурною подією, що викликає подієві туристські 
потоки. 

Узагальнюючи визначення ряду авторів щодо кластерної моделі, можна 
стверджувати, що регіональна сутність кластеру – це поєднання зусиль управління 
можливостей підприємств певного технологічного процесу в регіоні для досягнення 
конкурентних переваг мети. 

Особливістю застосування сучасного кластерного підходу при плануванні 
розвитку туризму в Україні полягає в тому, що увага акцентується на розвитку 
одиничних територій з високим рівнем туристського потенціалу, тоді як багато інших 
частин області залишаються за межами проектів. 

Таким чином, туристський кластер формується в межах туристського району і 
характеризується наявністю бізнес-компоненти (туристських підприємств), що має 
тісні зв'язки. Береться до уваги можливість розвитку спеціалізованого туристського 
підприємництва в кожному кластері для збалансованого розвитку усієї туристсько-
рекреаційної системи. Кожен кластер повинен мати можливість створення особливих 
туристських брендів [4]. Кожен кластер повинен виконувати свої особливі функції в 
регіональній туристсько-рекреаційній системі, виділятися своїми видами туризму і 
рекреації.  

На наш погляд в Одеському регіоні ефективно функціонуючі туристсько-
рекреаційні кластери поки відсутні, тому слід говорити про передумови, механізми та 
стратегію формування таких кластерів.  

За результатами досліджень Міжнародної фундації сприянняринку в 2004 році 
[5], в якості потенціальних кластерів Одеського регіону були виділені такі кластери: 
транспортно-логістичний; туристично-рекреаційний; металосервіса; 
машинобудування; рибного господарства. 

Завдяки вигідному географічному розташуванню, виходу до моря, унікальним 
природньо-кліматичним умовам, наявності родовищ лікувальних грязей, добре 
розвинутої мережі санаторно-курортних та анімаційних установ, протяжної пляжної 
лінії, визначним історичним  пам'яткам  Одеський регіон  є одним з найпопулярніших 
курортно-туристичних центрів України.  

За даними головного управління статистики в Одеській області станом на 2012 
р. функціонують: санаторії та пансіонати з лікуванням – 32; санаторії-профілакторії – 
9; будинки і пансіонати відпочинку – 8; бази та інші заклади відпочинку – 379; дитячі 
оздоровчі табори – 1033. Мережа туроператорів і турагентів нараховувала  331 
підприємство. [6] 

Всі вищеперераховані чинники створюють потенціал для розвитку 
високоефективного, конкурентоздатного туристсько-рекреаційного комплексу  
міжнародного  рівня,  на основі якого формується сприятливий імідж регіону  на 
міжнародній арені, що забезпечує зростаючі потреби населення в послугах, 
пов'язаних з відпочинком, лікуванням і туризмом.  

Проте ці фактори є необхідними, але недостатніми передумовами для 
формування кластерної стратегії туристсько-рекреаційного комплексу регіону. Ми, 
вважаємо, що головним чинником повинна бути чітко продумана та ретельно 
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вивірена стратегія формування туристсько-рекреаційного кластера, створення 
адекватного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, 
включаючи його організаційно-управлінські і фінансово-економічні складові, а також 
ефективну політику органів місцевої влади.  

Ми єдині з думкою українського вченого В.М. Степанова, а саме він 
наголошує, що ефективно побудована стратегія туристсько-рекреаційного кластеру 
дозволить:  

- встановити взаємозв'язки, які роблять учасників кластера сильнішими в 
порівнянні з тими підприємствами, які працюють самостійно;  

- зорієнтувати діяльність кожного учасника на потребі ринку за рахунок узгодженої 
загальної стратегії кластера;  

- значно розширити збут (в т.ч., за рубіж), підвищити повноту і своєчасність 
постачання, зменшити витрати на постачання і збут за рахунок розвитку внутрішньої 
системи постачання і єдиної системи поширення продукції і послуг, побудованою на 
принципах довіри;  

- стабілізувати господарську діяльність учасників (навіть вумовах кризи), що 
дозволить збільшити кількість робочих місць і рівень заробітної плати;  

- створити унікальні передумови для розвитку інноваційної діяльності, підвищення 
якості продукції, продуктивності і рентабельності підприємств- учасників кластера;  

- спростити доступ до ринкової інформації (її вільний обмін усередині кластера) за 
рахунок створення загальної кластерноїінформаційно-аналітичної системи, мережі 
корисних контактів;  

- полегшити для учасників кластера доступ до новітніх технологій, передових 
методів організації виробництва, підвищитипрофесійний рівень освіти. [7]. 

Таким чином, туристсько-рекреаційний кластер формується в межах 
туристського району і характеризується наявністю бізнес-компоненти (туристичних 
підприємств), що має тісні зв'язки. Кожен кластер повинен виконувати свої особливі 
функції в регіональній туристично-рекреаційній системі, виділятися своїми видами 
туризму і рекреації. 
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Башинська І.О. 

GAP-аналіз проектів комерціалізації технології 
 

GAP-аналіз проектів комерціалізації технології полягає в знаходженні тієї 
різниці яка існує між нинішньою тенденцією розвитку науково-дослідницької 
установи або інноваційної компанії і потенційно можливим шляхом їх розвитку при 
реалізації проекту або проектів комерціалізації технологій. Ключове питання GAP-
аналізу в ході експертизи проектів комерціалізації технологій можна поставити таким 
чином: Яку стратегію повинні обрати науково-дослідна організація або інноваційна 
компанія, щоб активізувати свою діяльність по комерціалізації технологій? На 
підставі GAP-аналізу будуються чотири можливі стратегії, і потім з них обирається 
оптимальний напрям діяльності по комерціалізації технологій. 

GAP-аналіз припускає побудову графіку (рис. 1) з використанням двох 
найважливіших економічних змінних - гроші і час. Суть побудови графіку полягає в 
тому, що б проектувати нинішню тенденцію розвитку науково-дослідницької 
організації або інноваційного підприємства в майбутнє, а також знайти способи 
оптимізації цієї тенденції. 

 
Рис. 1 Графічна модель GAP-аналізу [1] 

Основними змінними цієї графічної моделі є показники T і S, тобто період і 
очікуваний економічний ефект. Показник Т0 характеризує нинішній, сучасний період 
розвитку науково-дослідної організації або інноваційної компанії а лінія a - 
тенденцію стратегічного розвитку науково-дослідної організації або інноваційної 
компанії, екстрапольовану на основі попередніх результатів їх діяльності. Лінія а 
прагне до економічного ефекту S0 стратегічному періоду Т1 (Т1 – як мінімум, 
п'ятирічний період), тобто до того терміну, коли реалізація стратегічної програми 
комерціалізації технології або портфеля технологій має бути завершена. 

Організації і компанії, що функціонують в умовах внутрішньої інвестиційної і 
інноваційної закритості, у кращому разі приречені на відносно стабільне положення 
на ринку. Лідерства на ринку і росту організації і компанії можна добитися тільки за 
допомогою інвестиційних і інноваційних способів активізації (на графіці позначені 
відповідно буквами c, d, e, f), що сполучають нинішню тенденцію розвитку 
організації або інноваційної компанії з потенційним, можливим шляхом її росту.  

Лінія b відбиває ту тенденцію яка станеться у разі реалізації проектів 
комерціалізації технологій і залучення інвестицій. При цьому існує чотири основні 
напрями інвестиційної діяльності, які дозволяють цю тенденцію здійснити. Чотири 
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стратегічні напрями діяльності організації або інноваційної компанії по реалізації 
проектів комерціалізації технологій розрізняються відразу по декількох параметрах: 

– тривалість очікування базового економічного ефекту від продажу або 
експлуатації інноваційної технології або портфеля технологій; 

– величина необхідних первинних і передбачуваних подальших вкладень в 
проекти комерціалізації технологій; 

– міра ризику і вірогідність досягнення стратегічної інвестиційної мети (SGI - 
Strategic Goal of Investment); 

– оптимальний очікуваний економічний ефект. 
Показник GAP означає ту різницю, яку можна компенсувати чотирма 

основними способами. Інвестиційна стратегія оптимізації (на графіці позначена як c). 
У разі використання цього способу реалізації стратегії науково-дослідна організація 
або інноваційна компанія повинні притягнути додаткові інвестиційні кошти у 
вдосконалення наявних технологій для виробництва продукції і послуг. 

Інвестиційна стратегія інновації (на графіці позначена як d): інноваційна 
компанія інвестує власні кошти або притягає інвестиційні ресурси для придбання 
нових технологій, розробку нової продукції або послуг. 

Інвестиційна стратегія сегментації (на графіці позначена як e): науково-
дослідна організація або інноваційна компанія притягає зовнішні інвестиції або 
інвестує власні фінансові ресурси з метою виведення інноваційних технологій на нові 
ринки. 

Інвестиційна стратегія диверсифікації (на графіці позначена як f): найбільш 
дорогий і ризикований спосіб реалізації стратегії комерціалізації технологій що 
полягає у вкладенні значних засобів в розширення портфеля проектів комерціалізації 
технологій, розширення областей діяльності, номенклатури нової продукції і послу. 

Таким чином, GAP-аналіз показує в ході експертизи проектів комерціалізації 
технологій як стратегічна інноваційна діяльність науково-дослідних організацій і 
інноваційних компаній пов'язана з такими функціями управління науково-дослідною 
організацією або інноваційною компанією, як маркетинг реалізація проектів 
комерціалізації технологій, виробництво та ін., що означає максимально широку 
компетентність менеджерів організацій і інноваційних компаній, що відповідають за 
формулювання і реалізацію стратегії інноваційного розвитку. 
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к.е.н. Міхляєв М.О., Гусарина Н.В. 
Сучасні тенденції розвитку управлінського сегменту ринку 

праці та їх вплив на механізм мотивації  
(на прикладі одеського регіону) 

 
Ринкові зміни, які відбуваються в Україні, супроводжуються істотними змінами 

в сфері трудових відносин. Економіка країни, що перебуває в стані трансформації, не 
може забезпечити ефективну зайнятість усього працездатного населення – фінансова 
заборгованість, низький рівень середньої заробітної плати приводять до масового 
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плинності працівників. Дана ситуація послаблює мотиви трудової діяльності [1], що 
підтверджує аналіз даних державного комітету статистики України, який свідчить про 
існування кризових явищ, які знижують ефективність використання трудових 
ресурсів. Дедалі спричиняється необхідність створення на підприємствах механізму 
регулювання, що гнучко реагує на зміни, що відбуваються, та включає стимулювання 
збільшення продуктивності праці, активізацію трудової поведінки, які дають 
можливість підсилити мотивацію до праці. Ситуація на ринку праці Одеського 
регіону та його управлінському сегменті є типовою для України. 

Таблиця 1 
Пропозиція робочої сили на ринку праці та його управлінському сегменті в 

Одеському регіоні (джерело: на підставі [2-5]) 
 

Структура 
робочої сили 

На обліку в службі зайнятості, осіб 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Службовці 18781 20741 22999 24615 24269 23847 21938 19948 20479 22453 

Робітники  27777 31641 37266 42833 45980 46091 44545 43114 43943 37793 

Особи без професії 8143 11039 16717 22412 26527 27617 17598 24428 23434 17355 

 
Аналізуючи в абсолютному вираженні дані осіб, які перебувають на обліку в 

центрах зайнятості (табл. 1), можна охарактеризувати стан в регіоні як критичний. 
Але, якщо пропозицію робочої сили на ринку праці в Одеському регіоні та його 
управлінському сегменті перерахувати як відсоток від всіх, що перебувають в штаті, 
то ситуація виглядатиме інакше (табл. 2).  

Таблиця 2 
Пропозиція робочої сили на ринку праці та його управлінському сегменті в 

Одеському регіоні (джерело: розраховано на підставі: [2-5]) 
 

Структура 
робочої сили 

Відношення зайнятості, що перебувають  на обліку в службі, до загальної кількості 
штатних працівників, % 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Службовці 3,26 3,62 3,97 4,42 4,47 4,40 4,04 3,63 3,79 4,16 
у т.ч.  штатних 
працівників з 
вищою освітою 

7,78 8,29 8,88 9,27 9,36 8,86 7,95 7,01 7,23 7,92 

Робітники  4,83 5,53 6,44 7,69 8,47 8,51 8,21 7,85 8,14 7,00 
Особи без професії  1,42 1,93 2,89 4,02 4,89 5,10 3,24 4,45 4,34 3,21 

 
Отже, безробіття в категорії службовців за досліджуваних період коливаються в 

діапазоні 3,26-4,47%  від загальної кількості працівників, що перебувають у штаті, і 
7,78-9,27% від числа працівників з вищою освітою, а в 2011р.  4,16% та 7,92% – 
відповідно; в перерахунку до  кількості економічно активного населення в 2010р. 
складе 1,83% при загальному показнику 7,86% (тоді як діапазоні 5-12%  є 
нормальним показником для країн з розвитий економікою) – це  позитивний момент. 
Але це також  свідчить про практично відсутню конкуренцію працівникам з боку 
вільних трудових ресурсів, що перебувають в штаті; а по деяких посадових позиціях - 
наявність дефіциту й незамінності працівників.   

У дійсності пропозиція  робочої силу і на службовців, зокрема, в кілька разів 
більше, ніж офіційно зареєстрована. Це порозумівається тим фактом, що ринок праці 
та його управлінський сегмент має проблеми з наявністю та достовірністю даних для 
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його аналізу. А саме, загальна величина пропозиції робочої сили на ринку праці та 
його управлінському сегменті в Одеському регіоні формується з двох складових: 

 офіційна. Вона розраховується статуправлінням на підставі даних, які 
збирають та обробляють центри зайнятості; 

 вільна. Вона розраховується як величина попиту, що складається з 
оголошень  безробітних (частина з них не звертаються до послуг центрів зайнятості, 
використовуючи засоби масової інформації, оскільки простіше дати об'яву в газетах 
або розмістити резюме на сайтах). Ця складова офіційно нікім не розраховується і 
розрахунок її складний, бо велика імовірність подвійного рахунку. Деякі кадрові 
агентства та видання водночас публікують пропозиції однієї робочої сили на ринку 
праці та його управлінському сегменті в Одеському регіоні. Необхідно також 
відзначити, що не враховано той факт, що достатня кількість людей, втративши 
роботу, не звертаються в центри зайнятості й дані про яких відсутні. 

Для реальності оціни ринку потрібно охоплювати обидві складові, але із-за 
відсутності інформації щодо механізму розрахунку та низької достовірності цих 
даних в дослідженні будемо спиратись на офіційні дані.  

Попит на ринку праці представлений даними табл. 3. 
 

Таблиця 3 
Попит  робочої сили на ринку праці та його управлінському сегменті в 

Одеському регіоні (джерело: на підставі: [2-5]) 
 

Структура 
робочої сили 

Працевлаштовані службою зайнятості, осіб 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Службовці 4586 5901 6357 6704 7871 8405 8025 7986 8228 4292 

Робітники 9803 11906 12159 14419 17239 18909 20896 22206 21338 13173 

Особи без 
професії 2390 3907 5067 6472 8234 8721 8294 8615 9146 6245 

 
З динаміки показників табл.1 і табл.3 спостерігаємо, що з кожним роком росте 

кількість не тільки працевлаштованих, але й кількість людей, що стають на облік у 
служби зайнятості. Останнє не обумовлюється ростом безробіття й скороченням 
робочих місць, а свідчить про розвиток ринку  праці як соціального інституту, тобто 
збільшується кількість осіб, що зареєструвалися як безробітні, а не втратили роботу. 
Нижче в табл.4 подано дані, що характеризують підсумкову кількість незатребуваних 
ринком трудових ресурсів за досліджуваний період. 

Таблиця 4 
Різниця між пропозицією та попитом робочої чинності на ринку праці та його 

управлінському сегменті в Одеському регіоні ( джерело: розраховано на підставі: [2-5]) 
 

Структура 
робочої сили 

Відношення кількості не працевлаштованих службою зайнятості, до загальної кількості 
штатних працівників, % 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Службовці 2,46 2,59 2,87 3,22 3,02 2,85 2,56 2,18 2,27 3,36 
у т.ч. штатних 
працівників з 
вищою освітою   5,88 5,93 6,42 6,74 6,33 5,74 5,04 4,21 4,32 6,40 
Робітники  3,13 3,45 4,34 5,10 5,29 5,02 4,36 3,80 4,19 4,56 
Особи без 
професії  1,00 1,25 2,01 2,86 3,37 3,49 1,71 2,88 2,65 2,06 
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Аналізуючи дані табл.4 бачимо  тенденцію зменшення даного якісного 

показника, що свідчить про загальне зростання попиту на робочу силу і, зокрема, на 
управлінський персонал. Наявність вільних трудових  ресурсів,  у тому числі 
службовців у кількості 3,36% від загального числа працівників, які перебувають у 
штаті, або 6,4% від числа штатних працівників з вищою освітою в 2010р., а при 
перерахуванні стосовно кількості економічно активного населення складе – 1,08%, 
що свідчить про присутність на ринку праці кількісного дефіциту на дану категорію 
персоналу. У той час як для країн з розвитий економікою наявність на ринку праці 
вільних трудових ресурсів у  діапазоні 5-12% від економічно активного населення є 
нормальним показником.  Дійсний попит на категорію «службовці» значно 
перевищує рівень офіційно зареєстрованих цифр. Про це  свідчать наступні 
аргументи, частково представлені на рис. 1. 

 

Рис. 1. Темп зростання показників Одеської області в порівнянні з рівнем 2000р. 
(джерело: на підставі: [2-5]) 

 
Кількість підприємств, зареєстрованих у період 2000-2011рр., збільшилося з 

51420 до 74453. Тобто зростання -  44,79%, що спричиняє потенційний ріст попиту на 
управлінський персонал; а кількість штатних працівників з вищою освітою всіх рівнів 
акредитації за той же період збільшилося на 42145 осіб або на 17,5%. І це при 
скороченні всього штатного персоналу з 572442 осіб в 2001р. до 540034 в 2009р. 
(тобто на 5,7%) . Таким чином,  можемо зробити остаточний висновок, що на ринку 
праці Одеського регіону має місце недостача управлінського персоналу.  

Крім кількісного дефіциту управлінського персоналу на ринку праці Одеського 
регіону присутній й якісний дефіцит – недостача кваліфікованих кадрів.  Так на 
кінець 2010р. структура чисельності штатних працівників складається на 20,7% й 
31,8% з тих, хто працював з базовою і повною вищою освітою. Найгірша ситуація з 
кадрами з вищою освітою у сільському господарстві: на кінець 2008р.  вони складали 
22,4%  (а з вищою освітою III-IV рівня акредитації - 9,2%). У цьому показнику 
значних результатів досягли: 

 апарат державного управління - 82,7% (у т.ч. 62,6% з освітою III-IV рівня 
акредитації, тоді як у цій сфері працює 6,0% всіх штатних працівників); 

 фінансова діяльність - 80,2% (у т.ч. 57,2% з освітою III-IV рівня 
акредитації, що складає 3,3% всіх штатних працівників); 

 авіаційних транспорт – 75,4%  (у т.ч. 53,2% з освітою III-IV рівня 
акредитації); 
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 освіта – 65,6% (у т.ч. 50,2% з освітою III-IV рівня акредитації й працює 
17,4% всіх штатних працівників). 
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Необхідність модернізації управління субрегіональним 
розвитком 

За сучасного територіально-адміністративного устрою на регіональному рівні 
виникає ряд управлінських проблем, пов’язаних як з недосконалістю нормативно-
правової бази, що регламентує діяльність органів місцевого самоврядування, так і з 
активізацією діяльності громадськості регіонів та субрегіонів. 

Однією із основних проблем регіонального розвитку є відсутність чіткої 
регламентації у сфері міжмуніципального співробітництва. У 2009 році було 
прийнято Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» [1], що 
законодавчо оформив інститут, за допомогою якого мають взаємодіяти органи 
місцевого самоврядування. Проте він не став каталізатором створення 
міжмуніципальних утворень. Цей факт пояснюється як мінімум кількома причинами: 

1) інертність місцевої влади, небажання проявляти активність та співпрацювати 
із сусідніми регіонами; 

2) консерватизм моделі державного управління; необхідність використання 
нової парадигми місцевого розвитку на засадах муніципалізації [2, С.57] 

3) українське законодавство не визначає асоціації органів місцевого 
самоврядування як розпорядника бюджетних коштів. Залишаючись без 
фінансових важелів управління такі асоціації фактично стають 
недієздатними. 

Більшість інноваційних та дійсно потрібних для регіонів проектів знаходяться 
на рівні проміжному між областю та районам, так званому субрегіональному рівні. 
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Виникає ситуація, коли обласна влада не звертає уваги на такі проекти, вважаючи їх 
місцевими, а районна влада не має можливості власними силами їх профінансувати. 
Відсутність координації діяльності районної влади приводить до того, що кожен з 
районів вирішує свої мікропроблеми замість того, щоб консолідувати фінансові та 
інтелектуальні зусилля для вирішення спільних проблем. 

Поглиблює проблему неузгодженості дій районної влади неефективне 
використання інтелектуального потенціалу на рівні області. Здебільшого його 
концентрація відбувається в обласних центрах, спостерігається відтік спеціалістів із 
районних центрів до великих міст. З одного боку це відповідає потребам великих міст 
та агломерацій у висококваліфікованих кадрових ресурсах, з іншого викликає 
диспропорції у розвитку регіонів. Низький рівень інтелектуального потенціалу 
районів є одним з факторів, що веде до неефективного використання можливостей 
районів, відсутності точок інноваційного зростання. 

Відсутність активності та ініціативи з боку громад доповнює інертність органів 
місцевої влади і виникає ситуація, коли весь спектр діяльності з управління регіонами 
спрямований на те, що б витратити фінансові ресурси отримані з бюджету або 
міжнародних структур. Ці фінансові ресурси мали б направлятися на активізацію 
підприємницької діяльності, формування інноваційних точок зростання, посилення 
впливу громад на прийняття управлінських рішень, проте здебільшого 
використовуються для задоволення мінімальних соціальних потреб, на підтримку 
комунальної власності та чиновницького апарату. За статистикою Міжнародної 
організації праці [3] на даний момент в Україні кількість чиновників на одиницю 
населення (враховуючи працівників не лише державного управління, а й державних 
фондів та інших державних структур, чим вітчизняна статистика, нажаль,  нехтує при 
підрахунку кількості чиновників) у декілька разів перевищує аналогічні показники 
країн Західної Європи (див. рис. 1). Такому високому бюрократичному навантаженню 
сприяють в основному наступні фактори: 

1) Консервативність сфери державного управління в Україні. Статичність 
структур управління веде до виникнення ситуацій, коли чиновник часто 
зайнятий вирішенням проблеми, яку уже розв’язано або якої взагалі не існує. 
Якість підготовлених адміністраціями різного рівня програмних документів 
не витримує жодної критики. 

2) Відсутність моніторингу діяльності чиновницького апарату з боку 
громадськості та незалежних громадських організацій. У цьому в першу 
чергу варто вбачати вину саме громадських організацій, які не проявляють 
активності у питанні співробітництва з владою.  

3) Низький рівень інформатизації управлінських процесів. Кількість чиновників 
можна було б скоротити, прискоривши виконання деяких робіт за допомогою 
впровадження сучасних систем роботи з громадськістю. Наприклад, систем 
онлайн-реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, видача онлайн-
довідок та ін. 
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Рис. 1. Відношення кількості чиновників в економіці до загального населення в країні 

станом на 2008 рік 
 

Експертний аналіз проблем регіонального управління аргументує необхідність 
реформування даної системи шляхом впровадження механізмів управління 
субрегіонального рівня, що поєднували б зусилля органів місцевого самоврядування, 
мали б законодавчо визначену можливість створювати та реалізовувати програмні та 
стратегічні документи, розпоряджатися бюджетними коштами для розв’язання 
проблем субрегіонального рівня та консолідації діяльності районів для досягнення 
спільних цілей. 
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Формування системи управління ризиками діяльності 
промислового підприємства 

 
В сучасних умовах господарювання підприємств, які характеризуються 

політичною, економічною і соціальною нестабільністю, існуюча на промисловому 
підприємстві система управління повинна включати механізм управління ризиками 
його діяльності. Будь-яка діяльність промислового підприємства пов’язана з 
необхідністю приймати ризиковані управлінські рішення, які можуть принести певні 
втрати або додаткові прибутки.  
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Питання управління ризиками розглядають у своїх наукових працях такі 
вітчизняні та зарубіжні економісти: О. Альгін, І. Балабанов, І. Бланк, Б. Гардінер, П. 
Грабовий. А. Мазаракі, М. Рогов, В. Успаленко. Практичні аспекти теорії ризику 
розглянуто у працях В. Альничева, М. Білухи, Г. Клейнера, Г. Шарової, О. 
Ширінської, О. Ястремського та ін. Проте однозначного визначення змісту 
економічного ризику немає, що призводить до різноманітних рекомендацій стосовно 
управління ризиками. 

Таким чином, розробка системи управління ризиками господарської діяльності 
промислових підприємств з урахуванням їх цілей та специфіки виробничої діяльності 
є актуальною. Це дасть змогу більш швидкої адаптації підприємства на ринку і 
утримання стабільних позицій серед конкурентів. 

Ефективна система управління ризиками господарської діяльності 
підприємства повинна бути побудована таким чином, щоб використовувала 
переважно автоматизовані методи аналізу та оцінювання ризиків, що полягає у 
широкому використанні різноманітних економіко-математичних моделей, які 
враховують специфіку конкретного підприємства.  

Забезпечення процесу управління ризиками господарської діяльності 
підприємства містить у собі ряд організаційно-економічних заходів (рис.1). 
Організаційні заходи регламентують організаційні аспекти формування системи 
управління ризиками господарської діяльності підприємства, економічні заходи 
регламентують вплив економічних факторів на ефективність системи управління. Всі 
організаційно-економічні заходи управління ризиками господарської діяльності для 
конкретного підприємства повинні відповідати цілям, які поставлені його загальною 
системою управління. 
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Організаційне забезпечення 
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показників 
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Рис. 1. Організаційно-економічне забезпечення системи управління ризиками 
господарської діяльності промислового підприємства 

Таким чином, управління ризиками господарської діяльності 
промислового підприємства – це безперервний, цілеспрямований економічний 
організаційно-технічний процес, який здійснюється на базі системи аналізу та 
оцінювання ризиків за допомогою різних методів управління й аналізу, а також 
відповідних технічних засобів для досягнення поставлених завдань. 

 
Ван Тао 

Баланс экономических интересов как критерий потенциала 
стратегического развития машиностроительного 

предприятия 
 
Специалистами в области корпоративных финансов отмечается так называемое 

«золотое» правило [1, 2]: «Темп роста прибыли должен быть больше темпа роста 
выручки, последний должен быть больше темпа роста активов…». Следовательно, 
инструментарий повышения потенциала стратегического развития 
машиностроительного предприятия должен учитывать взаимосвязи неоднородных 
показателей, устранять субъективизм оценок, выявлять наиболее значимые факторы 
формирования потенциала в условиях повышения наукоемкости производства. 

Целью даного исследования определение баланса экономических интересов в 
качестве критерия потенциала стратегического развития машиностроительного 
предприятия. 

Стратегия предприятия является одним из важнейших инструментов его 
управления и развития. Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 
необходимых для достижения поставленных целей. Это  – это постоянно 
корректируемый комплекс взаимоувязанных мер, направленных на достижение целей 
участников процесса формирования стратегии и обеспечение эффективного 
функционирования и развития предприятия в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.  

Формирование стратегии развития предприятия основывается, главным 
образом, на выборе из нескольких альтернативных вариантов стратегий. Методы, 
используемые при формировании стратегии развития предприятия, чаще всего 
опираются на сценарный подход. Кроме того, используются методы стандартных 
решений для широко распространенных ситуаций. Лидером в разработке методов 
формирования стратегии предприятия признана Гарвардская школа, яркие 
представители которой  М. Портер, К. Прахалад, К. Эндрюс, Г. Хэмел. При этом все 
методы формирования стратегии предприятия основываются на анализе внутренней и 
внешней среды предприятия. Это неудивительно, так как именно потенциал 
предприятия и рыночные условия экономики, в которых оно находится, определяет 
возможные пути его развития. Наиболее приемлемым методом стратегического 
анализа для предприятий машиностроения является матрица АDL, которая позволяет 
осуществлять стратегическое управление, учитывая стадию жизненного цикла 
предприятия и комплексную оценку его деятельности [5, 6]. Такой анализ позволяет 
определить развитие перспективных направлений деятельности, приносящих 
прибыль, закрытие бесперспективных направлений.  

Машиностроение является наукоемкой отраслью, поэтому особо важным 
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является формирование стратегии развития машиностроительных предприятий с 
учетом инновационной направленности развития.  Изучение научных работ, в 
частности [3, 4] позволяет утверждать, что большинство ученых, занимающихся 
проблемами инновационного развития предприятий, в основном уделяют внимание 
факторам, которые стимулируют или сдерживают развитие, выбора и построении 
оптимальных форм производственно-хозяйственной интеграции инновационно-
активных предприятий, способам аккумулирования инновационных ресурсов, 
приоритетов реализации инновационных разработок.  

Одной из проблем, стоящих перед любым предприятием, является проблема 
обеспеченности непрерывности развития. В распоряжении руководства предприятием 
имеются четыре стратегические альтернативы - ограниченный рост, рост, сокращений 
и сочетание этих вариантов.  Руководство выбирает стратегию после того, как 
проведет анализ внешних возможностей и опасностей, внутренних сильных и слабых 
сторон и оценит все свои альтернативы и варианты [5, 6].  

На рис. 1 выделено промежуточный уровень формирования стратегии развития 
предприятия.  

Для определения уровня потенциала развития машиностроительного 
предприятия предлагаетется использовать интегральный показатель, который 
рассчитывается как сумма взвешенных разновидностей потенциала, интегрирующего 
выделенные компоненты (производственно - технологический, воспроизводственный, 
организационный, финансово-экономический,  социально-трудовой, адаптивный). 

В качестве критерия потенциала стратегического развития 
машиностроительного предприятия предлагается соблюдение баланса интересов 
участников корпоративного управления. Под балансом экономических интересов 
понимается такой характер взаимодействия между партнерами, при котором 
результаты их совместной деятельности становятся лучше по сравнению с 
результатами их раздельного функционирования для каждой из заинтересованных 
сторон. Другими словами, состояние баланса во взаимодействии экономических 
партнеров есть признак экономической целесообразности их сотрудничества для всех 
взаимодействующих сторон. Причем для соблюдения баланса интересов обязательно, 
чтобы обе стороны реализовывали свои интересы хотя бы частично; то есть, чтобы их 
взаимодействие отвечало критерию экономической целесообразности. 

Управляя балансом интересов, менеджмент Центра, который создается как 
единая структура для бизнес-партнеров (в случае альянса «машиностроительное 
предприятие-вуз» - это Цент трансфера технологий) может целенаправленно влиять 
на потенциал стратегического развития партнеров.  

Итак, мы можем сформулировать следующие основные моменты управления 
потенциалом стратегического развития партнеров при создании стратегического 
бизнес-партнерского союза. 

1. Обязательным условием формирования стратегического бизнес-
партнерского союза является предварительная оценка потенциала стратегического 
развития партнеров. 

2. В зависимости от предполагаемого вектора стратегического развития 
предприятия выбирается приоритетность показателей, оказывающих наибольшее 
влияние на потенциал его стратегического развития. 

3. Важно понимать, что оценить степень влияния отдельных показателей на 
потенциал стратегического развития предприятия бывает затруднительно, т.к. 
неопределенность среды неоднородна. 
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Рис. 1 Иерархия уровней стратегии развития предприятия  
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(источник: собственная разработка) 
4. Собственный потенциал стратегического развития предприятия определяется 

степенью достижения баланса определенных интересов акционеров и менеджеров. 
5. При формировании бизнес-партнерского союза важно не количественная 

оценка внутреннего потенциала стратегического развития предприятия, а ее 
изменение в динамике. Улучшение во времени сбалансированности интересов влечет 
за собой рост потенциала развития как  предприятия, так и его партнера. 
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с.н.с., к.е.н. Єрмакова О.А., 
РЕГІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА ПРИНЦИПАХ 

САМОРОЗВИТКУ 
 

В практиці регіональної політики радянських часів за основу було взято 
принцип „вирівнювання” з метою подолання економічної відсталості деяких 
територіальних утворень, що історично склалася. Розміщення продуктивних сил 
ставило ту ж саму мету. На перший погляд такий підхід був ефективним, сприяв 
соціально-економічному зростанню депресивних регіонів, проте у порівнянні із 
економічно більш розвинутими регіонами відставання зберігалось, або, навіть, 
зростало. Натомість такий підхід породив пасивність, безініціативність, укорінення 
утриманської ідеології регіонів, які не шукали власних шляхів розвитку, а 
розраховували лише на підтримку центру. Де в чому таке відношення збереглося і в 
регіонів незалежної України.  

Узагальнюючи існуючі підходи до трактування сутності поняття „саморозвиток 
регіону”, дамо наступне визначення: саморозвиток регіону – здатність регіону в 
умовах мінливого ринку забезпечувати соціальні стандарти якості життя на основі 
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розширеного відтворення валового регіонального продукту переважно за рахунок 
ендогенних дохідних джерел та інноваційних ресурсів. Тобто, саморозвиток – це 
процес, що базується на ендогенних факторах росту. Проте успіх саморозвитку 
регіону залежить не лише від ефективності використання внутрішніх можливостей та 
ресурсів регіону, але й врахування впливу екзогенних факторів, тобто факторів 
зовнішнього середовища. Кризові явища в глобалізованій економіці стають 
частішими та непередбачуваними, їх причини полягають у вадах сучасної 
неоліберальної моделі глобалізму, заснованої на принципах «Вашингтонського 
консенсусу». 

Слід зазначити, що ендогенний розвиток не передбачає ізоляції від зовнішнього 
середовища. Навпаки, ендогенний підхід до розвитку регіону передбачає ефективну 
інтеграцію до світогосподарського простору, але на принципах пріоритетності 
регіональних інтересів.  

У зв’язку зі складністю управління регіональним розвитком під впливом двох 
процесів: по-перше, форсованим вибудовуванням вертикалі влади, що стало 
наслідком обмеження ініціатив регіональних та муніципальних систем; по-друге, 
зростаючої потреби у забезпеченні сталого, гармонійного соціо-еколого-економічного 
розвитку, яка потребує ефективного використання конкурентних переваг, резервів та 
джерел росту: глобальних, національних, регіональних, муніципальних, локальних – 
саморозвиток стає платформою конкурентної регіональної політики. 

Ефективними інструментами впровадження принципів саморозвитку регіонів є 
міжрегіональна та внутрірегіональна інтеграція із використанням таких інститутів, як 
приватно-державне партнерство, кластери, технополіси та технопарки, центри 
трансфера технологій тощо. Впровадження даних інструментів, за оцінками 
спеціалістів, дозволить підвищити наукоємність виробництв, що інтегруються, до 35-
50%. 

Для ефективної реалізації конкурентних переваг регіону в умовах фінансово 
обмеженої регіональної політики необхідною є мобілізація ресурсів регіону. Зокрема, 
отримання синергетичного ефекту ендогенного розвитку регіону, як свідчить 
світовий досвід, можливо за рахунок формування субрегіонів, які представляють 
собою невід’ємну частину території регіону, що має певні географічні, економічні, 
соціальні та інші відмінності від решти його території. Так, наприклад, в Одеській 
області склалися передумови для формування Одеського субрегіону, до якого 
тяжіють 4 міста - Одеса, Іллічівськ, Теплодар, Южне, та 3 райони – Біляївський, 
Овідіополський та Комінтернівський. Територія субрегіону становить 12% від 
загальної площі області, а кількість населення станом на 01.01.2010 р. – 55% від 
населення області. Роль Одеського субрегіону у створенні валового регіонального 
продукту має тенденцію до зростання: доля субрегіону у період 1995-2008 рр. в обсязі 
інвестицій в основний капітал області зросла з 72,8% до 91,6%, а в людському 
капіталі області – з 62,3% до 76,1%. 

Ще одним дієвим інструментом мобілізації ендогенного потенціалу регіонів є 
стратегічне планування розвитку території. Світовий досвід довів ефективність 
планування розвитку не окремого регіону, району чи міста, а субрегіону. 
Субрегіональний підхід до розвитку території обумовлює наступні переваги: 

- розширення території для розміщення інвестицій та ринків збуту; 
- отримання ефекту синергії за рахунок об'єднання трудових, фінансових, 

земельних, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів; 
- розвиток усіх видів інфраструктур; 
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- економія на масштабах виробництва, що сприяє підвищенню ефективності 
діяльності підприємств субрегіону; 

- подовження ланцюга доданої вартості та формування кластерів, що 
об'єднують в собі бізнес, науку, громадські та професійні об'єднання; 

- можливість конкурувати з аналогічними субрегіональними утвореннями з 
інших країн. 

На основі даного підходу в 2009-2011 роках в Україні було розроблено 
стратегічні плани підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку 
таких субрегіонів, як Центрально-Волинський, Одеський, Центрально-Луганський, 
Північно-Донецький, Миколаївсько-Херсонський, Придунайський та ряду інших. 

Отже, формування політики конкурентоспроможності на принципах 
саморозвитку є імперативом сучасного конкурентного середовища, до якого регіони 
мають інтегруватись на принципах пріоритетності регіональних інтересів. Регіони та 
субрегіони України мають необхідні ресурси для ендогенного розвитку, та за 
належної організації процесу управління, залучення до цього процесу нових форм та 
інститутів буде здійснено перехід соціально-економічного розвитку регіону до нової 
якості росту та більш високої конкурентоспроможності 
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Сьогодні Україна обрала шлях інтеграції до Європейської спільноти і це 

означає, що країні як в економічному, так і в культурному, і в науковому сенсі 
потрібно відповідати європейським стандартам. Багато аспектів функціонування та 
розвитку країни потребують реформування. Ця проблема не оминула й системи 
контролю в державі, одним із важливих елементів якого є професіональний та 
незалежний аудит. Аудиторська діяльність в Україні почала розвиватися з 
прийняттям ЗУ «Про аудиторську діяльність» у 1993 році. Саме тоді компанії 
«великої четвірки» на ринку аудиторських послуг світу почали свою діяльність в 
молодій та перспективній державі -  Україні.  

Ролі світових лідерів аудиту на аудиторському ринку України досліджували 
такі вчені як П. Хадріан, Загоруйко І. Я., Варшавський Р., Редько О. Ю., Шевчук В. О. 
та інші. Аналізуючи погляди сучасних науковців з приводу впливу інтеграційних 
процесів на аудит – існують різні точки зору. На думку одних науковців, 
реформування бухгалтерського обліку та приведення його до вимог міжнародних 
стандартів сприяє його розвитку, інших – реформування вітчизняного 
бухгалтерського обліку та його стандартизація у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку – не сприяє [4]. Поділяючи точку зору перших, 
потрібно зазначити, що система аудиту починає змінюватися на користь глобальних 
користувачів – світових організацій (зокрема інвесторів). Завдяки наближенню до 
світових стандартів та діяльності світових лідерів аудиту в Україні, аудит в країні 
виходить на новий, більш високий та ефективний рівень, що сприяє розвитку бізнесу і 
інвестиційному клімату в цілому. Потреба в Міжнародних стандартах аудиту зростає 
з кожним роком, оскільки у світі існує тенденція інтеграції у світову економіку країн 
зі своїми системами бухгалтерського обліку і бухгалтерською (фінансовою) звітністю. 
Цим зумовлюється актуальність обраної теми.  
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Метою даної роботи є детальне дослідження переваг діяльності на території 
України великих світових аудиторських компаній та перспективи їх подальшого 
розвитку. 

Концентрація світового капіталу, а також безперервний процес злиття у сфері 
аудиторських послуг («Price Waterhouse Coopers», «Ernst&Young», «KPMG», «Deloittc 
Touche Tohmatsu international»), здійснюваний з метою забезпечення можливості 
надання ширшого їх спектру (у області аудиту, бухгалтерського обліку, консультацій 
у сфері інвестицій, менеджменту, маркетингу, фінансового аналізу і управлінського 
обліку), чинять дуже значний вплив на уніфікацію стандартів аудиту, а також 
методик його проведення. Саме цей процес веде до єдності стратегії, методології 
аудиту, а також вироблення єдиних критеріїв якості, тобто загально визнаних 
стандартів[3]. 

На сьогодні в зв’язку з існуванням двох стандартів аудиту в Україні цей ринок 
послуг представлений двома сегментами, що практично перетинаються: 
міжнародного та національного аудиту. В першому безперечне лідерство належить 
українським представництвам світових лідерів в області аудиту та консалтингу – 
компаніям “Великої четвірки” («Deloitte», «Ernst & Young», «KPMG», «Price 
Waterhouse Coopers»). 

Серед локальних компаній, як показав досвід експертів, сильні позиції 
займають “Внешинформаудит”, “Аудит 21”, “Аналітик” та інші. Сфера діяльності 
вітчизняних аудиторів – надання послуг за національними стандартами. Та заяви 
українських компаній, що звучали раніше, про наміри “повоювати” за ринок 
міжнародного аудиту залишились лише заявами. Експерти роблять висновки: 
українські компанії не змогли налаштуватися на роботу в глобальних масштабах та 
зазнали поразки в боротьбі за цей сегмент[3]. Але, незважаючи на це, й вітчизняні 
компанії займають свою нішу, бо послуги світових лідерів коштують відповідно, тому 
не всі компаній, а особливо малий та середній бізнес можуть собі таке дозволити. Але 
факт є в тому, що вони всі цього прагнуть.  

Аналіз структури замовлень на аудиторські послуги свідчить, що аудит не є на 
сьогодні основним джерелом доходів вітчизняних аудиторських фірм. Основні 
доходи суб’єкти аудиту в України отримують перш за все від надання супутніх 
професійних послуг. Тому значна частка вітчизняних аудиторів, особливо тих фірм де 
існує фізично тільки одна особа – директор аудиторської фірми, утримуються на 
професійному ринку завдяки наданню аутсорсінгових послуг з ведення 
бухгалтерського обліку та податковому консультуванню [3]. 

Однією з перших (1992) в нашу країну прийшла компанія з відомим на весь світ 
ім’ям - «КПМГ». З цей час основною ідеєю ії діяльності було використання світового 
інтелектуального потенціалу компанії в поєднанні з практичним досвідом 
українських фахівців для сприяння провідним компаніям в досягненні поставлених 
перед ними завдань. Завданням керівництва КПМГ є аналіз ситуації на ринку, 
розробка і ухвалення стратегії і підходів до ведення бізнесу в відношенні ринків, 
клієнтів і видів послуг, що пропонуються, а також забезпечення відповідності бізнес-
планів прийнятої стратегії, аналіз показників діяльності, вирішення ключових 
корпоративних питань і контроль за просуванням компанії як роботодавця. 

У КПМГ в Україні працюють багатопрофільні групи експертів з аудиту, 
оподаткування і консультування, які спеціалізуються на потребах основних секторів 
економіки. Завдяки міжнародному масштабом компанії, багатому досвіду та високої 
кваліфікації наших співробітників, а також передовими методиками обміну знаннями 
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та інформаційної взаємодії наші проектні групи консультують клієнтів з урахуванням 
галузевої специфіки, що приносить компаніям додаткові переваги. [6] 

Іншою не менш, а може й більш відомою компанією, яка веде діяльність у 140 
країнах світу і, зокрема, в Україні, це – «Ернст енд Янг». Девізом цієї компанії є 
«Якість у всьому, що ми робимо», і він є виправданим. Компанія завжди готова 
допомогти досягнути стратегічних цілей та підвищити конкурентоспроможність 
бізнесу у таких галузях, як автомобільна галузь, металургійна і видобувна галузь, ЗМІ 
та індустрія розваг, медико-біологічна галузь (включаючи сектор біотехнологій, 
фармацевтичної галузі і сектор медичних технологій), нерухомість (включаючи 
будівництво, готельний бізнес і індустрію розваг), нафтогазова галузь, виробництво 
споживчих товарів, зв'язок, сектор урядових і державних установ, технології, ПЕК і 
електроенергетика,фінансовий сектор (включаючи управління активами, банківський 
сектор і ринки капіталу і страхування),фонди прямих інвестицій та інші галузі 
економіки. «Ернст енд Янг» надає дуже широкий спектр послуг: аудиторські та 
консультаційні послуги, консультаційні послуги по правочинам та веденню бізнесу, 
податкові та юридичні послуги, спеціалізовані послуги (академія бізнесу, центр 
розвитку розумних міст). [7] 

Також задає високий рівень якості у наданні аудиторських послуг в Україні 
компанія «PwC». Робота експертів «PwC» в Україні націлена на надання 
конструктивних і дієвих консультацій, узагальнюючи світовий та український досвід, 
вони надають практичні рекомендації для вітчизняного бізнесу. Спеціалізуються у 
банківському секторі, телекомунікаціях та промисловому виробництві, надаючи 
послуги аудиту та бухгалтерські послуги, допомагають у виході на міжнародні ринки 
капіталу, надають консультації з підвищення ефективності бізнесу, здійснюють 
фінансові розслідування та надають послуги в сфері спадкування. [8] 

Але найбільш амбіційною компанією на ринку аудиторських послуг світу є 
«Делойт». Вона ставить своєю метою стати провідною аудиторською і 
консалтинговою фірмою в СНД, надавати повний спектр послуг міжнародним 
клієнтам і максимально розширити область обслуговування вітчизняних клієнтів. Їх 
українські та іноземні фахівці тісно співпрацюють один з одним. Таким чином 
компанія досягає найбільш вдалого балансу знань і навичок, який дозволяє їй 
надавати послуги найвищого рівня. «Країни СНД стрімко розвиваються, і ми 
розвиваємося разом з ними, постійно доповнюючи і розширюючи спектр своїх 
послуг. Про нашому успіху свідчить той факт, що сьогодні ми є найбільш 
швидкозростаючою аудиторсько-консалтинговою фірмою на ринку СНД» - заявляє 
компанія. «Делойт» працює у всіх вищевказаних галузях, зокрема в галузях високих 
технологій і освіти. Компанія є дуже конкурентоздатною тому що крім традиційних 
видів послуг надає ще такі послуги, як консультації з корпоративного управління, 
корпоративні фінанси, управління ризиками, послуги з первинного розміщення акцій, 
тощо. [9] 

Особливо цікавим, що принесли із собою ці компанії є революційний підхід до 
працевлаштування, який просто ламає стереотипи українських реалій, що потрапити 
до великої транснаціональної компаній можна лише людині з двома вищими освітами 
та 10—річним досвідом. Компанії «великої четвірки» йдуть іншим шляхом: вони 
пропонують роботу не лише молодим спеціалістам, а й випускникам і студентам ВНЗ, 
які повинні мати лише гарні знання англійської мови та велике бажання швидко 
навчатися й багато працювати. Все інше на себе бере роботодавець. Приймаючи на 
роботу молодих, амбіційних людей, які не мають жодного досвіду роботи, як чисті 
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аркуші, на які можна записати все необхідне саме цієї компаній і, таким чином, самій 
виростити собі висококваліфікованих та вправних спеціалістів. Одним з найбільш 
наочних прикладів цього є кампанії по працевлаштуванню «КПМГ», яка другий рік 
поспіль займає друге місце в рейтингу кращих роботодавців, а саме проведення 
захоплюючого змагання «KPMG International Case Competition 2013», переможцям 
якого дістанеться туристичний ваучер на 2000 євро, а також працевлаштування в 
компанії. А також проведення навчальної програми «KPMG K-Foundation» і 
«Welcome to Business», метою яких є підвищення рівня практичної підготовки 
студентів та молодих спеціалістів для подальшого працевлаштування. 

Отже, існування на вітчизняному ринку аудиторських послуг іноземних 
компаній мають дуже гарний вплив, бо задають високі стандарти, постійно 
розширюють спектр послуг, йдуть шляхом щоденного вдосконалення та справді 
допомагають вітчизняним компаніям не лише аудиторськими послугами, а й 
консультаційними послугами по веденню бізнесу, використовуючи світовий досвід, 
виводять вітчизняні компаній на нових рівень і наближають систему якості до 
світових стандартів, що, в свою чергу, допомагає підвищити економіку країни в 
цілому. 
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д.е.н., проф. Осипов В.М., Кукош М.С. 
ФОРМУВАННЯ АГЛОМЕРАЦІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 
МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день створення агломерацій стає ключовим інструментом 
розвитку країни та її територій, забезпечує високу якість життя населення, створює 
комфортне середовище для розвитку бізнесу і підвищує конкурентоспроможність 
країни як єдиного цілого, пов'язаного з системою розселення, транспортною та 
енергетичною інфраструктурою орієнтованими на інноваційний сценарій розвитку. 
При цьому групи взаємозалежних поселень визначають високі темпи розвитку 
продуктивних сил та їх територіальну концентрацію, що супроводжується 
виникненням агломерацій [1]. 

Агломерація є особливою формою територіальної концентрації різноманітних 
ресурсів, яка являє собою багатокомпонентну динамічну систему суміжних поселень, 
що формується навколо одного чи кількох центрів економічної активності, 
взаємопов’язаних: 

 тісними економічними зв’язками, базованими на принципах маятникової 
міграції; 

 транспортною та комунальною інфраструктурою; 
 тісними соціальними, екологічними і культурними взаємовідносинами. 

Формування агломерацій на сучасному етапі створює певний агломераційний 
ефект, який проявляється не тільки у зниженні витрат, але й у скороченні термінів 
спорудження підприємств і впровадження досягнень науково-технічного прогресу у 
виробництво, у підвищенні якості та наукоємності продукції [2]. Прагнення до 
розташування підприємств у великих містах часто обґрунтовується можливістю 
використання загальноміських комунальних мереж, житлового фонду, тоді як при 
розташуванні підприємств у малих містах необхідно передбачити окремі 
капіталовкладення. 

Значення стратегічного планування на рівні агломерацій є важливим 
інструментом підвищення конкурентоспроможності територій також і з огляду на 
наявну, зокрема в регіонах, що розвиваються найбільш динамічно, тенденцію до 
розташування інвесторами нових підприємств саме на так званих «грінфілдах» в 
індустріальних (промислових) парках [3]. Підкреслимо, що більшість таких парків 
розташовується саме на околицях міст, тобто в межах їх агломерацій. 

Формування сучасних агломерацій створює наступний ряд переваг [4]: 
1. Масштаб для регіональної економіки у вигляді розвиненого регіонального 

ринку – сучасні формати торгівлі та перспективні виробництва товарів споживчого 
ринку, створення сприятливих умов для виробництва високотехнологічної 
наукоємної продукції. 

2. Агломераційний простір створює додатковий привабливий фактор для 
приходу в регіон великого бізнесу та залучення іноземний інвестицій, а також більш 
широкі можливості для місцевих компаній підвищити свою міжнародну 
конкурентоспроможність. 

3. Укрупнення ринків праці – більша ємність ринку трудових ресурсів, 
різноманітність можливостей для роботодавців і працівників. 

4. Агломерація є центром концентрації освітніх, науково-дослідних установ, 
що підкреслює її великий науково-технічний потенціал. 



Третя науково-практична інтернет-конференція «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» 

Одеса, 17–19 травня 2012 р.    155 

5. Одне з найважливіших значень має «інфраструктурний ефект», що дозволяє 
покращити рівень розвитку всіх видів інфраструктур. Проекти будівництва нових 
енергопотужностей, транспортних комплексів – портів, аеропортів, мультимодальних 
логістичних центрів та інформаційних вузлів – виправдані і мають велику економічну 
віддачу саме для агломерацій. 

Формування агломерацій є об’єктивною необхідністю. При цьому 
агломераційна система – це стратегічний інструмент комплексного розвитку 
території, від якого виграватиме і місто (вирішення міських проблем: винос частини 
виробництва, створення об’єктів транспортної та комунально-господарської 
інфраструктури, розвиток рекреаційних центрів, тощо), так і периферія (більш 
високий рівень інженерно-технічного, соціально-культурного обслуговування та 
рівня і якості життя населення). 
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д.е.н. доц. В.М.Лисюк 
ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

Незадовільна організація роботи підприємств-суб’єктів ринку електроенергії 
порушує нормальне формування відтворювального процесу на енергоринку, що в 
подальшому призводить до негативних наслідків розвитку економіки в цілому й 
адекватної негативної реакції економіки на сучасні виклики світової кон’юктури. З 
цього приводу відомий американський вчений Ноам Хомський писав, що причиною 
світової фінансової кризи є неефективність ринку. 

Оскільки енергоринок об’єднує комплекс енергопідприємств різного профілю 
(енергогенеруючих, енергопостачаючих та енергорозподільчих), то ефективність 
ринку з одного боку, залежить від ефективності функціонування кожного з його 
суб’єктів – підприємств, а з іншого, ефективність кожного підприємства – 
господарюючого суб’єкта ринку залежить від ефективності функціонування всього 
ринку. 

Сьогодні проблеми ефективності підприємств розглядаються на застарілій 
методологічній базі, яка в своїй основі співвставляє ефект з витратами для його 
досягнення. При чому, під ефектом можуть розумітись різні локальні результати 
діяльності підприємств в залежності від поставленої мети чи уособлених інтересів: 
як-то: прибуток (валовий, чистий) або обсяг виробництва чи реалізації продукції 
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тощо. Якщо необхідно розраховувати ефективність інвестицій (капіталовкладень) у 
підприємство, то співвставляють приріст перелічених показників з обсягами 
інвестицій таке інше. Але такий підхід базується тільки на основі реалізації 
економічних інтересів лише самих підприємств (підприємців і власників чи 
акціонерів) і не враховує інтереси товарного ринку, споживачів продукції, а тим паче 
держави. 

А між іншим, у процесі виробничих ринкових процесів стикаються і 
перетинаються різні економічні інтереси різних господарюючих і фізичних суб’єктів, 
які не тільки не співпадають, але й часто протистоять один одному. 

Вирішенню визначеною у преамбулі проблеми присвятили свої дослідження 
відомі вітчизняні вчені: Точилін В., Костін Ю., Кізім М., Крикавський Є., Яковлєв А., 
Філипова С. та інші. Але як теоретичне, так і прикладне вирішення проблеми, 
ефективного енергозабезпечення національної економіки шляхом організації процесу 
відтворення енергоресурсу (електричної енергії), як на ринку в цілому, так і на 
кожному підприємстві – суб’єкти енергоринку ще потребують свого остаточного 
рішення. 

На даний момент структура енерногринку виглядає таким чином: продаж 
згенерованої електроенергії на різних типах електростанцій здійснюється на 
оптовому ринку електроенергії (ОРЕ). 

При цьому, собівартість виробництва електроенергії на різних типах 
електростанцій істотно відрізняється. Але, потрапляючи на ОРЕ, ці собівартості 
усереднюються, і формується єдина оптова ціна електроенергії. В 2011 році ціна 
перебувала в межах 64,5 копійок за 1кВт/г (це без ПДВ, а з ПДВ - відповідно 77,4 
коп.). У цю ціну вже входить вартість транспортування цієї електроенергії по 
магістральних мережах, які перебувають на балансі державного підприємства «НЕК 
Укренерго». У подальшому на ринок виходять енергопостачальні компанії 
«Обленерго» різних форм власності та купують вироблену електроенергію, яку вони 
трансформують (знижують напругу) та транспортують по місцевим мережам 
безпосередньо до споживачів. Структуру функціонування енергоринку можна 
розглянути на рис. 1.  

 
Рис.1. Структура функціонування енергоринку України [1, 4, 5]. 

 
Структуру, зображену на схемі, контролюють відповідні державні органи: 

Міненерго, Національна комісія регулювання електроенергетики, Антимонопольний 
комітет та ін. 

Таким чином, можна побачити, що на енергоринку діють: 
- енергогенеруючі компанії – усі види та типи електростанцій; 
- транспортуюча компанія – НЕК Укренерго (магістральні мережі); 
- енергопостачальні компанії – переважно обленерго; 
- споживачі – діляться по класах і групах; 
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- держава – в особі контролюючих органів (Міненерго, НКРЕ (Національна 
комісія регулювання електроенергетики), Антимонопольний комітет та ін.). 

Відповідно до існуючих нормативних положень, ціни на електроенергію, 
згенеровану на відповідних електростанціях, при продажі її на ОРЕ усередняюються. 
Така ситуація призводить до того, що в енергогенеруючих компаніях повністю 
відсутня мотивація до удосконалення своєї діяльності. Відсутність конкуренції між 
ними в значній мірі знижує ефективність їхньої роботи, тому, через відсутність 
економічного стимулу для зниження собівартості виробленого ними товару – 
електроенергії. Навпаки, виробники вкрай зацікавлені в штучному завищенні ціни на 
вироблену електроенергію, адже при цьому високоліквідний товар у них куплять у 
запланованому обсязі, а дохід при завищенні ціни збільшується. Принцип 
усереднення ціни на ОРЕ ще й тому загоструює ситуацію, що при цьому недоліки 
роботи одних енергогенеруючих компаній покриваються принципом усереднення та 
ефективною роботою інших. Якщо розглянути структуру продаж електроенергії 
виробниками, матиме наступну картину (табл.1). 

Таблиця 1 
Структура продажу електроенергії на ОРЕ в 2010-2011 р., % [2. 4] 

 
Виробники та імпорт  2010  2011  
НАЕК "Енергоатом" 49.82 49.15 
Виробники, що працюють за ціновими заявками  38.89 35.99 
 - у т.ч. генкомпанії ТЕС 36.64 35.99 
ГЕС 7.18 7.36 
ТЕЦ та ін.  4.10 7.48 
 - у т.ч. виробники, що працюють у сегменті альтернативної енергетики 0.03 0.13 
Імпорт 0.01 0.02 
 

Як можна побачити з таблиці 1, основну частку на ринку електроенергії 
займають атомні електростанції. Усього їх налічується чотири на території країни 
(п'ята - Чорнобильська АЕС - не функціонує з зрозумілих причин). Вони виробляють 
практично половину згенерованої електроенергії на ринку. Частка теплових 
електростанцій на ринку становить - 36%. Вони поділяються на 5 юридичних осіб по 
3 електростанції в кожній (крім ВАТ Донбасенерго, де діють тільки дві електростанції 
- Слов'янська та Старобешівська). Відповідно, в Україні працюють 14 теплових 
електростанцій. 

Саме ці два типи електростанцій і становлять основу всієї електроенергетики 
країни, і від їх  нормального функціонування в основному й залежить - чи будуть 
забезпечені промислові та інші підприємства країни таким товаром, як електроенергія 
без якого їх господарська діяльність зупиниться миттєво. І якщо атомні 
електростанції перебувають під відповідним щільним контролем державних органів 
управління (через величезну відповідальність за наслідки від різних аварійних 
ситуацій, а також через особливу увагу світового співтовариства до атомної 
енергетики в цілому з метою недопущення маніпуляцій з радіоактивними відходами 
та виробництвом на їхній базі зброї), то теплові електростанції поступово 
передбачається виводити з під державного контролю й виставляти їх на 
приватизацію. 

Всі суб'єкти, що оперують на ринку електроенергії, пов'язані з об'єднаною 
енергосистемою. В Україні існує об'єднана енергосистема, до якої належать всі великі 
сегменти її енергоринку: Донбаська, Дніпровська, Харківська, Київська, Кримська, 
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Львівська, Вінницька та Одеська. Об'єднана енергосистема пов'язана з 
енергосистемою «Світ», а також з енергосистемами сусідніми з Україною держав [4, 
5].  

Таким чином, можна зробити висновок, що на ринку електроенергії функціонують 
енергогенеруючі підприємства та енергопостачаючі підприємства, які транспортують її 
кінцевим споживачам. Причому всі вони прив'язані до єдиної об'єднаної енергосистеми 
країни. Основними економічними чинниками, що кардинально впливають на 
енергоефективність (у даному випадку ефективність ринку електроенергії), є: зарплата, 
рента, амортизація та реінвестований прибуток, який сплачується та відраховується у 
процесі господарської та фінансової діяльності підприємства. 

Такий підхід до визначення енергоефективності показує, що вона залежить від 
виробництва дешевої електроенергії, а політика енергоефективності має бути спрямована 
на економічне її споживання, тобто на активізацію енергозбереження. 
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А.Ю. Устинюк, к.б.н., доц. Е.К. Плотникова 

ТЕНДЕНЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА И 
ПРИЛЕГАЮЩИХ АКВАТОРИЙ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ 

 
Загрязнение – изменение параметров окружающей среды, оцениваемое как 

негативное и которое, при определенных условиях, может нанести вред или угрожать 
жизни живым организмам. 

Никто не будет оспаривать целесообразность охраны Черного моря и развитой 
в нем жизни от вреда, который могут нанести выбросы промышленных отходов. 
Распространение многих загрязняющих веществ приобрело локальный, региональный 
и даже глобальный масштаб.  
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Степень загрязнения постоянно растет. Способности воды к самоочищению 
оказывается недостаточной, чтобы справиться с постоянным увеличением количества 
сбрасываемых промышленных отходов. Под влиянием течений загрязнения 
перемешиваются и очень быстро распространяются, воздействуя, и нанося серьезный 
ущерб состоянию одесского залива и прилегающих акваторий [1]. 

Тяжелые металлы и их соли — наиболее распространенная группа 
высокотоксичных и долгосохраняющихся загрязняющих веществ.  

Тяжелые металлы – биологически активные вещества, оказывающие 
отрицательное воздействие на физиологические функции человека, биоты и 
состояние жизнеобеспечивающих природных сред.  

Тяжелыми следует считать металлы с плотностью более 8 г/см3 (имеющих 
атомную массу более 50): Pb (свинец), Cu (медь), Zn (цинк), Ni (никель), Cd (кадмий), 
Co (кобальт), Fe (железо), Sn (олово), Mn (марганец), Hg (ртуть), Cr (хром). 

Пристальное внимание тяжелым металлам в окружающей среде стало 
уделяться, когда стало известно, что они могут образовывать высокие концентрации в 
донных отложениях одесского залива и прилегающих акваторий. Как уже было 
сказано, эти вещества токсичны и  особенно устойчивы, могут длительно сохраняться 
в воде, аккумулироваться в донных отложениях и гидробионтах, мигрировать по 
пищевой цепи, накапливаясь в возрастающих количествах от низшего до высшего 
звена [2]. 

Источники поступления тяжелых металлов в одесский залив имеют как 
природное, так и промышленное происхождение (сбросы в водоемы сточных вод и 
т.д. ). Они широко применяются в различных промышленных производствах, 
поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых 
металлов в промышленных сточных водах довольно высокое. Для них характерно 
формирование локальных участков загрязнения, но с высокими концентрациями 
токсикантов. 

Тяжелые металлы в прибрежную зону одесского залива и прилегающих 
акваторий попадают в результате сбрасывания сточных вод СБО «Северная», 
очистительных сооружений г. Ильичевска, порта Южный, Одесского порта, ливневых 
вод, сбрасывания сточных вод разных предприятий, которые находятся на территории 
г.Одессы, г.Южного и г.Ильичевска, а также с речным стоком (Днепро - Бугский 
лиман). 

Для снижения и уменьшения промышленной нагрузки на одесский залив, 
предприятиями постоянно проводятся работы по внедрению экологически 
безопасных процессов, очистке стоков, обезвреживанию отходов, также 
осуществляется ведомственный мониторинг. Однако, несмотря на некоторые успехи 
в поиске эффективных средств, ликвидирующих загрязнения, о решении проблемы 
говорить рано. 
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Ананська М.О., Кірєв О.В.  
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Мале підприємництво – невід’ємний елемент системи господарювання  країни, 
яке позитивно впливає на функціонування та розвиток її економіки.  

Ефективне функціонування суб’єктів малого бізнесу, неможливо без 
інформіційно-аналітичного забезпечення таких учасників ринку про їх фінансовий 
стан. Потребу у такий інформації, у процесі прийняття управлінських рішень, 
задовольняє – фінансова звітність. 

Фінансова звітність є складовою частиною звітності підприємства, що містить 
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства за звітний період.  

Метою складання фінансової звітності є надання правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства як внутрішнім, так і 
зовнішнім користувачам [4].  

Значний внесок у розвиток і вдосконалення теоретичних розробок і 
рекомендацій щодо організації облікового процесу та механізму формування 
звітності на малих підприємствах розглянуто у працях Бабіча В.В., Бутинця Ф.Ф., 
Голова С.Ф.,  Леня В.С., Матвіїва М.Я., Свідерського Є.І., Хомина П.Я. та інших.  

Державні органи встановлюють єдині правила та форми складання і показники 
звітності. Правові засади складання та подання фінансової звітності визначають: 

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України 
останнє від 09.02.2006 р. №3422-IV); 

- Постанова від 28 лютого 2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання 
фінансової звітності (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ останнє №433 
(433-2011-п) від 20.04.2011); 

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
фінансів останнє №25 від 24.01.2011) 

Держкомстатистики у своєму листі від 13.07.00 р. № 02-03-06/22 надав 
переліки форм обов’язкової державної статистичної та фінансової звітності для малих 
підприємств. При цьому збирання статистичної та фінансової звітності від малих 
підприємств, що не зазначена у цих переліках, забороняється. 

П(С)БО 25 передбачає здачу фінансової звітності суб’єктів малого 
підприємства у спрощеному виді, але на сьогоднішній день їх форма залежить від 
обраної системи оподаткування. 

Поняття, класифікація звітності, а також місце фінансової звітності в системі 
звітності суб’єктів малого підприємництва  приведена на рис. 1. 

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва по формі №1-м складається: 
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими 
відповідно до законодавства, крім довірчих товариств, страхових компаній, банків, 
ломбардів, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, 
суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є 
виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької 
діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам 
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- засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, 
перевищує 25 відсотків, представництвами іноземних суб'єктів господарської 
діяльності. 

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва по формі № 1-мс 
складається: суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що 
відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового 
кодексу України (є платниками податку на прибуток за 0% ставкою), та мають право 
на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат. 
 

 
 

Рис. 1 Визначення та класифікація звітності суб’єктів малого підприємництва 
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Потреба наповнення бюджету України змушує використовувати для здійснення 
контролю звітність підприємств. Об’єктами перевірок, а відповідно, й підставами для 
застосування штрафних санкцій, виступають різні об’єкти та аспекти  діяльності 
підприємства, порядок та організація бухгалтерського обліку, розрахунок та сплата 
податків, а також строки поданні та достовірність звітності, у тому числі і фінансової.  

Процес складання фінансової звітності є дуже складним та трудомістким, тому 
з ціллю оптимізації процесу складання та можливістю проведення внутрішнього 
аудиту фінансової звітності, запобігання помилок та, як слідство, штрафних санкцій, 
пропонується розроблений алгоритм  щодо складання Фінансового звіту суб’єкта 
малого бізнесу по формі №1, 2-м, приведений в табл. 1. 

Треба відмітити, що з 2 кварталу 2012 року спрощена форма № 1, 2-мс, 
органами Державної служби статистики не приймаються у зв’язку з відсутністю 
відповідного програмного забезпечення.  

Необхідно пам’ятати що дані статей балансу, на кінець звітного року повинні 
бути підтверджені результатами проведеної перед складанням річного звіту 
інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, 
розрахунків, резервів та інших активів і пасивів.  

 
 

Таблиця 1 
Алгоритм складання Фінансового звіту суб’єкта малого бізнесу 

 
Стаття Код 

рядка 
Рахунки / алгоритм розрахунку 

1 2 3 
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ, форма № 1-м 

Актив 
І. Необоротні активи   
Незавершене будівництво 020 Д 15 + Д 371 
Основні засоби:    

залишкова вартість 030 р.031 – р.032 
первісна вартість 031 Д 10 + Д 11 + Д 12 
знос 032 К 13 – р.037 

Довгострокові біологічні активи:   
справедлива (залишкова) вартість 035 р.036 – р.037 
первісна вартість 036 Д 16 
накопичена амортизація 037 К  134 
Довгострокові фінансові інвестиції 040 Д 14 
Інші необоротні активи 070 Д 17 + Д 18 + Д 19 
Усього за розділом І 080 Сума рядків 020,030,035,040,070 
II. Оборотні активи   
Виробничі запаси 100 Д 20 + Д 22 + Д 23 + Д 24 + Д 25 
Поточні біологічні активи 110 Д 21 
Готова продукція 130 Д 26 + Д 27 + Д 28(«- Д рах.286) 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:  

  

чиста реалізаційна вартість 160 р.161 – р.162 
первісна вартість 161 Д 36 + Д 371 + Д 377 + Д 34 
резерв сумнівних боргів 162 К 38 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 

170 Д 641 + Д 642 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Д 372+Д 373+Д 374+Д 375+ Д 376+Д 377 + Д 65 +  
Д 66 + Д 67 + Д 68   

Поточні фінансові інвестиції 220 Д 352 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 Д 30+Д 31+Д333+Д351 
в іноземній валюті 240 Д 30+Д 31+Д  334+Д 351 

Інші оборотні активи 250 Д 331+Д 332+Д 643 
Усього за розділом II 260 Сума рядків 100,110,130,160,170,210,220,230,240,250 
III. Витрати майбутніх періодів 270 Д 39 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 Д 286 

Баланс 280 Сума рядків 080,260,270,275 
Пасив 

І. Власний капітал   
Статутний капітал 300 К 40 
Додатковий капітал 320 К 41+К 42 
Резервний капітал 340 К 43 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 К 44 (Д 44)+К 54 
Неоплачений капітал 360 К 45+К 46 
Усього за розділом І 380 Сума рядків 300+320+340+350-360 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування 

430 К 47+К 48 

III. Довгострокові зобов'язання 480 К 50+К 51+К 52 
IV. Поточні зобов'язання   
Короткострокові кредити банків 500 К 601+К 602+К 603+К 604 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 

510 К 61 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

530 К 62+К 63 

Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 К 64 
зі страхування 570 К 65 
з оплати праці* 580 К 66 

Інші поточні зобов'язання 610 К 605+К 606+К644+К 67+К68 
Усього за розділом IV 620 Сума рядків 500,510,530,550,570,580,610 
V. Доходи майбутніх періодів 630 К 69 

Баланс 640 Сума рядків 380,430,480,620,630 
 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, форма № 2-м 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

010 К 701+К 702+К 703 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 Д 701+Д 702+Д 703+Д 704 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

030 р.10 – р.20 

Інші операційні доходи 040 К 71 
Інші доходи 050 К 72+К 73+К 74+К 75+К 76 
Разом чисті доходи  070 р.30 + р.40 + р.50 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт,послуг) 

080 Д 901+Д 902+Д 903 

Інші операційні витрати 090 Д 94 
                             у тому числі: 091 Відображення належної до сплати за завітний період 

відповідно законодавства суми податків та зборів з 
назвою податку або збору 

 092  
Інші витрати 100 Д 95+Д 96+Д 97+Д99 
Разом витрати  120 р.80 + р.90 + р.100 
Фінансовий результат до оподаткування  130 р.70 + р.120 
Податок на прибуток 140 Д 98 
Чистий прибуток (збиток)  150 р.130 + р.140 

 

Запропоновані заходи, щодо формування механізму складання фінансової 
звітності суб’єктами малого підприємництва дають можливість підприємству бути у 
курсі всіх змін що відбулися у законодавстві щодо формування звітності, скоротити 
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час та запобігти помилок при її складанні, оптимізувати роботу бухгалтерії та як 
результат - заощадити час та гроші. 
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