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Однією з найбільш значущих тенденцій в сфері рекрутменту є спеціалізація 
кадрових агентств. Спеціалізація йде за галузевим або за функціональним (підбір 
секретарів або продавців) принципом. Спеціалізація зазвичай вигідна і підприємству-
роботодавцю, і агентству  [3, с.34].  

Спеціалізація дозволяє добре розуміти особливості бізнесу і ситуацію в галузі, 
мати уявлення про її ключових гравців і кращих фахівців [1]. Це допомагає швидко і 
якісно закривати наявні вакансії. Консультантам агентства не потрібно пояснювати, які 
вимоги висуваються до фахівців галузі, який у них повинен бути досвід і навички, 
досить просто визначити пріоритети та особливі вимоги. Вам відразу показують 
«правильних» кандидатів, які відповідають вашим запитам. Тому, вибираючи собі 
партнера по рекрутменту, обов’язково зверніть увагу на його спеціалізацію і доведений 
досвід в цій області. Відзначимо також, що деякі позиції, наприклад, адміністративні, 
не вимагають від людини досвіду роботи саме у вашій галузі, а значить, джерелом їх 
може бути будь-який ринок, в цьому випадку краще за все запрошувати тих, хто 
зробить цей підбір дешевше і ефективніше. Функціональна спеціалізація полягає в 
тому, що одні кадрові агентства в основному займаються пошуком топ-менеджерів, 
інші шукають кваліфікованих корпоративних фахівців, треті підбирають масовий 
персонал. Оскільки працювати разом з усіма по одних і тим самих позиціях невигідно, 
то на більшості ринків, у т.ч. і на ринку праці, відбувається неминучий поділ полів 
відповідальності і зниження числа партнерів. Якщо раніше підприємства-роботодавці 
працювали з чотирма-п’ятьма агентствами, то сьогодні зазвичай обмежуються один-
двома, причому, як свідчать результати досліджень, рівень задоволеності роботою 
рекрутерів знаходиться в зворотній залежності від їх числа   [2, с.288-289]. 

У рамках заходів конкурентної розвідки моніторинг регіональних кадрових 
агентств важливий насамперед для визначення підходу підприємства-конкурента до 
формування свого персоналу. Причому зрозуміло, найбільш важливим в цьому плані є 
з’ясування підходу конкуруючого підприємства до формування категорії керівників 
підрозділів і провідних (відповідальних) фахівців.  Кадрові агентства в більшості своїй 
рекламують себе при безпосередньому первісному контакті з потенційним клієнтом – 
цією обставиною і треба користуватися в рамках проведення заходів конкурентної 
розвідки. Представнику зацікавленого підприємства важливо вже на початковому етапі 
знайомства з кадровим агентством з’ясувати, чи були випадки підбору кандидатів на 
вакансії на підприємстві, що працюють в тій самій сфері діяльності та які конкретно 
посади обіймають. Відповідальні фахівці кадрових агентств зацікавлені в розширені 
своєї клієнтської бази і тому охоче розповідають про факти підбору персоналу для 
своїх замовників і про критерії відбору кандидатів на конкретні вакансії. 

До речі, як правило, кадрові агентства пропонують своїм клієнтам заздалегідь 
розроблені типові форми договорів. У зв’язку з цим доцільно запропонувати фахівцеві 
кадрового агентства у розвиток таких договорів скласти перелік вимог до кандидата на 
конкретну посаду за профілем діяльності підприємства, а з метою економії часу і для 
уникнення можливих суперечок – запропонувати йому за основу прийняти найбільш 
оптимальний з підготовлених попередніми клієнтами даного кадрового агентства 
аналогічних переліків. Зрозуміло, що в числі таких переліків вимог попередніх клієнтів 
повинен виявитися і перелік конкуруючого підприємства, для цього треба ненав’язливо 
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просити фахівця кадрового агентства надати можливість ознайомлення з якомога 
більшою їх кількістю. За таких документів можна скласти досить повне уявлення про 
вимоги підприємства-конкурента до своїх працівників. Також можна з’ясувати й 
передбачуваний режим роботи, рівень розробленої оплати та інші супутні обставини.  

Імідж підприємства – це сукупність уявлення, які сформувалися про нього в 
свідомості людей. Імідж підприємства складається з двох складових: зовнішній імідж – 
уявлення людей, які не працюють на підприємстві, та внутрішній імідж – уявлення 
людей, які працюють на підприємстві , тобто його співробітники. Позитивний імідж 
підприємства як роботодавця сприяє залученню на вакантні робочі місця кращих 
фахівців, мотивує працівників працювати з повною віддачею, знижує плинність кадрів. 
Своєму іміджу приділяють велику увагу не тільки «топові» організації, підприємства-
лідери. Дбають про свою репутацію практично всі підприємства, яким не байдуже їх 
становище на ринку. Тому підприємства-клієнти кадрових агентств надають останнім 
про себе деяку інформацію, яка, до речі, може виявитися дуже корисною в рамках 
конкурентної розвідки. У будь-якому випадку вона дозволить зробити висновки про 
систему мотивації підприємством-конкурентом своїх працівників. Якщо підійти д 
справи з усією належною докладністю, а саме це необхідно для створення у 
працівників кадрового агентства уявлення про солідність потенційного клієнта, то, 
навіть не виходячи на рівень узгодження умов договору на надання послуг з підбору 
кадрів, можна отримати в кадровому агентстві чимало дуже корисної інформації, яка в 
сукупності з іншими відомостями дозволить скласти уявлення про кадрову політику 
конкуруючого підприємства.  

Сучасним українським підприємствам необхідно пам’ятати, що вони 
функціонують у жорстокому конкурентному середовищі. Якщо перед підприємством 
стоїть завдання зайняти якусь ринкову нишу або утримати її, то без додаткових 
інформаційних даних, у тому числі від кадрових агентств, не обійтися. Досягнення у 
конкурентній боротьбі сьогодні важко уявити без знання намірів конкурентів. 
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В Україні панує ринкова економіка, що також свідчить про високий рівень 
динаміки. Кожна стратегія спрямована на позитивний результат (нормальний або 
надприбуток, підвищення рентабельності підприємства). Це позитивно впливає на 
розвиток підприємства та робить його гідним конкурентом на ринку. Стратегію 
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розвитку підприємства, зазвичай, формують на довгостроковий період, однак, це 
означає, що стратегія буде пов´язана з великим рівнем ризику, а також потребує 
крупних інвестицій. 

Можна багато перераховувати, але в цілому, стратегією розвитку підприємства 
зветься генеральна, комплексна програма дій як в кількісному, так і в якісному виразах, 
котрі дають чітке представлення про параметри розвитку суб’єктів господарювання з 
урахуванням поставлених цілей та ресурсів, необхідних для їх досягнення [1-5]. 

Враховуючи те, що стратегія розвитку несе довгостроковий характер, необхідно 
прорахувати усі дії підприємства, з метою того, щоб воно могло залишатися «на 
плаву», незалежно від ситуації на ринку. Виявлення можливостей для подальшого 
розвитку підприємства починається з повного аналізу як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища. Запорукою успіху стратегії розвитку підприємства є 
інновації.  

Стратегії розвитку можна розподілити на дві групи: активні та пасивні. 
Активні характеризуються швидкими діями в умовах сильної конкуренції їм 

притаманне бажання «вирватися вперед»; інтенсивне використання різноманітних 
ресурсів (сировина, матеріали, робітники, електроенергії, обладнання); швидке 
пристосування до ситуацій на ринку; впровадження інновацій. Високий ступінь ризику. 

Пасивні передбачають перейняття досвіду конкурентів, перегляд діяльності 
підприємства лише у разі потреби. Середній або низький ступінь ризику. 

Більш детально активні та пасивні стратегії розвитку розглянуто у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Характеристика стратегій розвитку підприємства 
 

Стратегії розвитку  
Активні Пасивні 

1. Великий ступінь ризику. 1. Мінімальний рівень ризику. 
2. Збільшення обсягів виробництва 
продукції, зміна дизайну упаковки, 
реклама, підвищення якості, запуск нових 
товарів. 

2. Усе в межах обсягу виробництва. 

3. Випередження конкурентів. 3. Наслідування дій конкурентів. 
4. Постійні знижки, акції на різноманітні 
види товарів для усіх вікових категорій 
людей. 

4. Знижок майже немає, або тільки тоді, коли 
вони з´являються у конкурентів. 

5. Розширення самого підприємства, 
збільшення приміщення. 5. Залишається на старому місці. 

 
Основними характеристиками стратегії розвитку підприємства є :  
‒ гнучкість; 
‒ інвестиції;  
‒ ризики; 
‒ інновації; 
‒ ефективність результатів; 
‒ внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства; 
‒ конкурентоспроможність; 
‒ довгостроковий період. 
Розробка стратегії розвитку підприємства здійснюється поетапно. Обов´язковою 

умовою розробки стратегії має стати всебічне урахування дестабілізуючого впливу з 
боку держави на діяльність підприємства. Існують такі етапи стратегії розвитку 
підприємства: 

1. Усвідомлення місії підприємства. 
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2. Аналіз стану внутрішнього середовища та розмір впливу на діяльність 
підприємства. На цьому етапі вкрай важливо звернути увагу саме на фактори 
нестабільності економіки України (криза, корупція, велика кількість 
економічних реформ, вплив на економіку та ін.) 

3. Оцінка слабких та сильних сторін діяльності (для цього створюється SWOT–
аналіз). 

4. Формування стратегічних цілей. 
5. Розробка стратегічних альтернатив. 
6. Реалізація розробленої стратегії розвитку підприємства. 
7. Моніторинг ситуації по ходу реалізації. 
8. Оцінка реалізації стратегії з урахуванням недоліків при розробці нової 

стратегії [1-5]. 
Таким чином, стратегію розвитку підприємства можна охарактеризувати як 

довгостроковий, гнучкий план дій інноваційного спрямування з відповідним рівнем 
ризику, що базується на детальному аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємства, потребує інвестицій для досягнення ефективних результатів розвитку та 
визначає його роль та позиціонування на ринку. Задача активної стратегії – перегнання 
конкурентів, впровадження інновацій у виробничу та управлінську діяльність, є більш 
ризиковою та потребує значних інвестицій. На основі цього є можливість побудувати 
довгостроковий план дій. Стратегія розвитку підприємства має бути гнучкою, щоб мати 
можливість вносити необхідні корективи, враховуючи нестабільну економіку країни, 
особливо зараз, у період пандемії COVID-19. Саме врахування умов нестабільності 
економіки дозволить українським підприємствам підвищити ефективність розробки та 
реалізації стратегій розвитку. Це буде допомагати отримувати позитивні результати 
діяльності підприємства, а також має уникати збитків. 
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МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС І ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
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Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса 
 

У нинішніх ринкових умовах розвитку світової економіки все більших 
масштабів набуває міжнародна підприємницька діяльність (бізнес), тобто сфера практичної 
реалізації форм міжнародних економічних відносин. Будь яке підприємство бажає мати 
міжнародних партнерів та реалізувати свій підприємницький потенціал за кордоном. 

У прагматичному значенні міжнародну підприємницьку діяльність (бізнес) 
можна трактувати як діяльність, що передбачає науково – технічну, виробничу, 
торговельну, сервісну та іншу співпрацю господарських суб’єктів двох або більше країн. 
Міжнародний бізнес трактується також як співробітництво між країнами світу, окремими 
підприємствами і суб’єктами господарювання на взаємовигідних умовах. Він базується на 
подальшому розвитку і міжнародному поділі праці. Це зумовлено структурою розміщення 
найрізноманітніших природних багатств, географічним положенням, кліматичними 
умовами, історичними традиціями виробництва, розмірами трудових ресурсів та іншими 
факторами. [1] 

Сучасний міжнародний бізнес фактично охоплює всі сфери діяльності людей, 
пов’язані з переміщенням і взаємопроникненням головних чинників виробництва (трудових 
ресурсів, засобів та предметів праці), товарів і послуг через національні кордони. 

Виробничі можливості будь-якого підприємства можуть бути обмежені змен-
шенням обсягу внутрішнього (національного) ринку через недостатню кількість споживачів 
або низьку купівельну спроможність. За сприятливої кон'юнктури на світовому ринку 
національна фірма має можливість нарощувати обсяги виробництва і продажу товарів через 
вихід на міжнародний ринок. Як свідчить досвід господарювання, великі корпорації у наш 
час понад 40 % обсягу продажу власних товарів здійснюють поза межами національних 
ринків.[2] 

Розширювати і збільшувати ринки збуту (і відповідно свої прибутки) те чи інше 
підприємство може за рахунок купівлі за кордоном певних видів первинної сировини, 
напівфабрикатів тощо. У деяких випадках вирішальне значення мають унікальні 
властивості закордонних товарів або послуг, які використовуються вітчизняними 
підприємствами. 

Суб’єктами міжнародного бізнесу є його учасники, спроможні активно і 
незалежно працювати з метою реалізації своїх економічних інтересів. До основних суб'єктів 
такої господарської діяльності належать фізичні та юридичні особи, інституціональні й 
добровільні об'єднання останніх, держави та міжнародні організації. Відповідно до Закону 
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" суб'єктами такої діяльності можуть бути: 

 фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без 
громадянства, що мають громадянську дієздатність і правоздатність; 

 юридичні особи, що зареєстровані в Україні та мають на її території по-
стійне місцезнаходження; 
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 об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є 
юридичними особами згідно з законами України, але мають постійне місцезнаходження на 
території України; 

 структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності іноземних держав 
(дочірні фірми, філії, відділення, представництва); 

 спільні підприємства, що мають постійне місцезнаходження в Україні. 
До цього слід додати, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України при 

господарюванні мають дотримуватись таких принципів: 
 суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності; 
 свободи зовнішньоекономічного підприємництва; 
 юридичної рівноправності та недопущення дискримінації; 
 верховенства закону; 
 захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; 
 еквівалентності обміну, недопустимості демпінгу в процесі ввезення і 

вивезення товару. 
Виходячи з мотивації та особливостей здійснення міжнародної підприємницької 

діяльності (бізнесу), можна виокремлювати певні її (його) типи і види.[3] 
Є два основні типи бізнесу — приватний і державний міжнародний бізнес. Таке 

виокремлення типів міжнародного бізнесу здійснюється на основі розмежування суб'єктів 
господарювання за ознакою форм власності. Зараз у країнах із перехідною економікою 
домінує тенденція до поступового збільшення частки приватного міжнародного бізнесу. 

За галузево-технологічною і функціональною ознаками розрізняють певні види 
міжнародного бізнесу: промисловий, аграрний, промислово-аграрний, будівельний, 
торговельний, транспортно-комунікаційний, фінансовий. Найбільш швидкими темпами 
підприємницький потенціал розвивається у  промисловості, торгівлі і фінансовий сфері. [4] 
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ЦІНОВА ПОЛІТИКА – ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В.О. Мар’яш., наук. керівник, к.е.н., доцент С.С. Свірідова  

 
Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса 

 
Ефективне функціонування організації неможливо без стратегічної 

спрямованості потенціалу підприємства. Перш за все, це обумовлено зростанням 
динамічності та невизначеності оточення та його впливу на підприємство. Запорукою 
довгострокової стійкості підприємства у конкурентних умовах та в якості його 
ринкової характеристики виступає стратегічний потенціал, управління яким дозволяє 
оптимізувати взаємодію підприємства з зовнішнім оточенням з урахуванням його 
внутрішніх можливостей. 

У складному, постійно змінюваному середовищі система стратегічного 
управління підприємством має з відповідною гнучкістю забезпечувати не лише 
досягнення спільної мети діяльності, а й визначення загальних напрямків розвитку, а 
також правильний вибір його стратегій з відповідним розподілом ресурсів. 

Цінова політика – це комплекс заходів для визначення рівня цін, методів 
ціноутворення, що залежать від стратегії та цілей підприємства в короткостроковому 
плані. 

Процес цінової політики складається з таких етапів:  
- дослідження ринку;  
- оцінка впливу факторів зовнішнього середовища;  
- визначення цілей формування цінової політики;  
- аналіз базових передумов визначення ціни;  
- розділення цілей цінової політики на основі диференціації товарних груп;  
- визначення методу ціноутворення; 
- прийняття рішення про рівень цін на основі диференціації товарних груп; 
- формування механізму корегування рівня торговельної надбавки; 
- оцінка ефективності ціноутворення підприємства. 
Головною стратегічною метою діяльності підприємства чи установи є отримання 

максимального прибутку. 
Основне завдання цінової політики підприємства полягає в тому, щоб 

встановлена ціна на товар допомогла опанувати певну частину ринку та досягти 
бажаного прибутку. Іншими словами, встановлена цінова політика вирішує завдання, 
що пов’язане з реалізацією товару. 

Встановлення ціни це не простий механічний акт, оскільки ціна показує не 
тільки результат господарської діяльності підприємства, а є ще інструментом в 
боротьбі з конкурентами на міжнародному ринку. Тому, одним з найважливіших 
факторів, що враховується при встановлені ціни є рівень витрат, який пов’язаний з 
виробництвом та експортом продукції. 

Розмір отриманого маржинального доходу від реалізації всіх товарів не повинен 
бути меншим за постійні витрати підприємства. Таким чином, у підприємства 
з'являється можливість використовувати гнучку цінову політику, що враховуватиме 
зміни ринкової ситуації. 

Визначення розрахунку цін підприємством це перший крок до розв’язання однієї 
з найважливіших проблем ринкової діяльності. Надалі ціна регулюється відповідно до 
внутрішніх та зовнішніх факторів: зростання витрат та обсягів виробництва, 
конкуренти, попит та пропозиція, державне регулювання, технічний прогрес тощо. 

Управління цінами – це загальні правила, якими керується підприємство, 
встановлюючи ціни на товар, орієнтуючись при цьому на свою стратегію та основні 
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цілі. При формуванні ціни збуту підприємства можуть використовувати не один, а 
декілька методів.  

Політика поступового зниження цін. Вона характеризується підвищеними 
цінами під час виведення нового продукту на ринок. Далі, коли зростає конкуренція, 
ціни мають тенденцію до спаду. 

Політика знімання вершків. Ця політика характеризується максимально 
високими цінами на товари, що відносяться до категорії модних новинок. Така цінова 
політика має орієнтир на готовність споживача переплатити за товар-новинку через 
необізнаність щодо реальних витрат виробника. Також особливостями цієї політики є 
мала ймовірність швидкої реакції конкурентів, нечутливість попиту та наявність 
відповідного цінового сегмента ринку.  

Політика проникнення. Вона характеризується порівняно низькими цінами, що 
робить можливим освоєння підприємством нових ринків. Наприклад, такі ціни можуть 
бути підвищені шляхом підвищення якості продукції. 

Політика диференціювання цін. Це продаж своєї продукції різним покупцям за 
різними цінами. 

Політика престижних цін. Це високі ціни на продукти високої якості. 
Політика традиційного ціноутворення полягає в орієнтації на ті традиції 

встановлення цін, які вже існують на ринку на ту чи іншу продукцію. 
Отже, в умовах ринку визначення цінової політики є складним процесом, 

схильним до дії багатьох чинників. Кожне підприємство, формуючи свою цінову 
політику, має побудувати ефективний механізм її визначення. Удосконалення цінової 
політики підприємства дозволяє підвищити рівень стратегічного управління 
підприємством та забезпечити реалізацію  цілей стратегічного потенціалу. 
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Стратегічне управління витратами має здійснюватися в тісному зв’язку й 
узгоджено зі стратегічною спрямованістю підприємства. Певною мірою універсальною 
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є така систематизація можливих варіантів стратегічної спрямованості: нарощування, 
підтримування, використання досягнень. Обраний напрям стратегічного управління 
підприємством задає раціональну модель управління витратами, планування 
надходжень і пов’язаними з ними витратами. 

При виборі стратегії лідерства за витратами підприємство нехтує відмінностями 
в сегментах і звертається до всього ринку відразу з одним і тим же товаром. Воно 
орієнтується на широкий ринок і робить товари у великій кількості. При цьому 
підприємство концентрує увагу і зусилля не на тому, чим відрізняються потреби 
окремих груп споживачів, а на тому, що в цих потребах спільного. Крім того, дана 
стратегія забезпечує максимально широкі межі потенційного ринку [1]. 

У центрі уваги всієї стратегії  створення внутрішнього конкурентного переваги, 
яке може бути досягнуто більш високою продуктивністю і ефективною системою 
управління витратами. Мета підприємства в даному випадку пов'язана з використанням 
переваги по витратах як основи збільшення частки ринку за рахунок цінового лідерства 
або отримання додаткового прибутку. 

Успішно діючим компаніям-лідерам за витратами виключно легко вдається 
знаходити шлях зниження витрат у своєму бізнесі. Досягнення лідерства за витратами 
звичайно означає низькі витрати виробництва щодо конкурентів, зафіксовані в діловій 
стратегії компанії. Однак, застосовуючи цю стратегію, важливо не піддатися ризику 
створення занадто дешевого товару, що може викликати недовіру покупця [2]. Для 
досягнення переваги за витратами загальні витрати виробництва на всьому ланцюжку 
цінностей повинні бути менше сукупних витрат конкурентів. 

Конкурентні переваги низьких витрат особливо важливі у випадках, якщо: 
 на ринку переважає цінова конкуренція; 
 продукція має високий рівень стандартизації; 
 витрати покупців на перехід до споживання продукції конкуруючих підприємств 

незначні. 
Стратегія приваблива зважаючи на можливість перевершувати конкурентів за 

цінами, рентабельності продажів, перспективи збільшення ринкової частки через 
більшої величини попиту на порівняно дешеві товари, з огляду на малу ймовірність 
входження в галузь нових конкурентів з ще меншими витратами (тим не менш, така 
ймовірність підвищується при появі нових технологій). Таким чином, підприємство 
отримує сприятливі позиції щодо впливу конкурентних сил продавців і покупців. 

Витрати можна знижувати різними способами. Однак такі заходи, як скорочення 
витрат на НДДКР, заміна дорогої сировини на дешеву, але низькоякісну (без зміни 
технології) не узгоджуються з концепцією цієї стратегії. Основний її акцент становить 
реалізація ефектів масштабу та освоєння [3]. 

Лідерство за рахунок переваги в більш низьких, ніж у конкурентів, витрат 
створює ефективний захист проти п'яти конкурентних сил в такий спосіб: 

 підприємство здатно протистояти своїм прямим конкурентам навіть у випадку 
цінової війни; 

 покупці не можуть отримати більш вигідних пропозицій і здійснювати тиск на 
зниження ціни; 

 захист від постачальників забезпечується більшою гнучкістю в разі підвищення 
вхідних витрат, а домінантний галузевої лідер може до певної міри диктувати 
постачальникам свої умови; 

 низькі витрати є високим вхідним бар'єром для потенційних конкурентів і 
хорошим захистом по відношенню до товарів-замінників. 
Конкурентний підхід, який ґрунтується на низьких повних витратах 

виробництва, найбільш доцільний тоді, коли на ринку багато покупців, чутливих до 
ціни. Основне завдання цієї стратегії поля гає в створенні стійкої переваги за 



13 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 
розвитку промислових підприємств» 

 

 

витратами над конкурентами, які пропонують низькі ціни, шляхом завойовування 
частки ринку за цінами конкурентів або отримання додаткового прибутку від продажу 
товарів за ринковими цінами. Перевага за витратами приносить прибуток доти, поки 
конкуренти не почнуть агресивних спроб знизити ціни та збільшити обсяг продаж [4]. 

Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничо-управлінської 
системи: виробничих потужностей, які використовують технологічні переваги 
великомасштабного виробництва, рівня витрат на сировину, матеріали, енергоносії; 
продуктивності праці, структури систем розподілу тощо, тобто орієнтуванні на високий 
рівень показників ефективності виробництва. Водночас, ця стратегія не повинна 
знижувати інші показники конкурентоспроможності: якості виготовлення окремих 
деталей, швидкій доставці продукції покупцям і відповідному рівню сервісу, надійності 
та технічній взаємодоповненості до раніше виготовлених частин тощо. 

Основні напрями і фактори, що зумовлюють можливість досягнення переваг 
низьких витрат [5]: 

 Економія на масштабах (зменшення питомих постійних витрат, спеціалізація та 
розподіл праці); 

 Економія на досвіді (освоєння виробничого процесу, поступові покращення в 
координації та організації процесів); 

 Виробничі методи (скорочення ручної праці завдяки механізації та 
автоматизації, більш ефективне використання сировини, зменшення браку); 

 Проектування продукту (проектування, яке полегшує автоматизацію, дизайн, 
що дозволяє зменшити витрати на сировину та матеріали); 

 Скорочення витрат на сировину та матеріали (володіння недорогими джерелами 
сировини; коопераційні угоди із постачальниками, що полегшують координацію 
та мінімізацію трансакційних витрат); 

 Удосконалення використання виробничих потужностей (співвідношення 
постійних та змінних витрат, скорочення витрат на введення та закриття 
виробничих потужностей). 
Ризики, пов'язані зі стратегією лідерства по витратах (надмірний акцент на 

ефективність може привести до ослаблення уваги підприємства на вимоги 
покупців, багато шляхів досягнення низької собівартості можуть бути легко 
скопійовані, необхідність підтримувати готовність підприємства до модернізації, 
його вразливість щодо ступеня завантаження виробничих потужностей) дозволяють 
помітити, що значні інвестиції в зниження витрат можуть зробити підприємства 
«заручником» використовуваної технології і реалізованої стратегії, тим самим 
зробивши її уразливою перед новими технологіями і новими споживчими інтересами. 
Тому, розробляючи і реалізуючи стратегію лідерства за витратами, менеджерам не слід 
випускати з поля зору й інші напрямки підвищення конкурентоспроможності 
підприємства [6]. 

Враховуючи переваги та недоліки стратегії лідирування на основі зниження цін 
(витрат), можна зробити висновок про необхідність ретельного дослідження ситуації на 
підприємстві, всебічного обґрунтування вибору стратегії, оскільки ця стратегія не 
завжди доцільна. Стратегія мінімізації витрат повинна поєднуватися з гнучкістю і 
відносною дешевизною переналадок виробництва, при цьому ефект масштабу повинен 
мати місце для відносно невеликих обсягах випуску. 
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Одним з головних завдань державної політики є забезпечення якісного 
державного управління всіма сферами суспільного життя, кінцевою метою якого є 
побудова соціальної держави і збільшення величини потенціалу крайні,  де кожна 
окремо взята людина відчувала б себе комфортно й упевнено. Вирішити  завдання 
розвитку потенціалу без продуманої, ефективної соціальної політики неможливо.  

Питання, пов'язані з вивченням ролі і місця соціальної політики в збільшенні 
потенціалу соціальної держави, давно привертають увагу філософів, соціологів, 
істориків, політологів, правознавців і фахівців інших сфер, серед яких Т. Ганслі, В. 
Бульба, І. Лаврова, Е. Лібанова, А. Меляков, О. Палій, В. Понікаров, І. Савченко, Т. 
Семигіна, О. Скомарохова, В. Скуратівський, А. Сіленко, А. Тамм та ін. Разом з тим 
слід зазначити, що більшість досліджень з питань соціальної політики, розвитку 
соціальної держави більшою мірою стосується історичних і політичних аспектів даної 
проблематики. 

Соціальна політика – це суспільний феномен, що поєднує різноманітні 
багатофакторні складові: конституційно-правові, інституціональні, управлінські 
регулятивні та саморегулятивні, глобальні, національні, державні, наддержавні, 
громадські, гуманістичні, праксеологічні (ціннісні), комунікативні та ін. Зазначене 
зумовлює багатоаспектність засад соціальної політики як суспільного явища. 
Розрізняють вузьке та широке розуміння соціальної політики[4]. 

Соціальна політика у вузькому розумінні – це діяльність суб'єктів соціально-
політичного життя, спрямована на формування соціальної безпеки людини й 
суспільства. У широкому розумінні соціальна політика — це система цілеспрямованої 
діяльності суб'єктів, що сформувалася в суспільстві на певному етапі його розвитку і 
здійснюється на основі певних принципів і засад з метою забезпечення оптимального 
функціонування й розвитку соціальних відносин. Водночас вузьке й широке розуміння 
соціальної політики умовне. Існує цілісна соціальна політика, що охоплює і вузький, і 
широкий її зміст. Соціальний захист, соціальна безпека, з одного боку, і соціальний 
розвиток, соціальні відносини — з іншого органічно поєднані: без розвинених 
соціальних відносин не може бути стабільної соціальної безпеки людини, суспільства, а 
соціальна безпека значною мірою зумовлює розвиненість, зрілість процесів 
соціального, суспільного розвитку[2]. 
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Що ж до конкретних завдань соціальної політики, то основними з них є: 
̶ створення умов для реалізації соціального потенціалу людини; 
̶ сприяння розвитку соціальних та соціально-ринкових відносин; 
̶ перетворення соціальних чинників на одну з домінант економічного зростання; 
̶ розвиток соціально-трудових відносин; 
̶ реформування системи соціального захисту, соціального страхування і 

пенсійного забезпечення; 
̶ посилення адресності підтримки соціально незахищених верств населення; 
̶ реформування ринку праці та зайнятості населення; 
̶ забезпечення випереджаючого зростання вартості робочої сили; 
̶ реформування системи охорони здоров'я; 
̶ здійснення активної демографічної політики[2]. 
Об'єктом соціальної політики є суспільні, зокрема, соціальні відносини, процеси 

життєдіяльності соціуму, що безпосередньо чи опосередковано впливають на 
формування соціальної безпеки людини, задоволення нею власних соціальних потреб 
та інтересів, освоєння і творення соціальних цінностей. 

Соціальна політика за умовах трансформації суспільних відносин формування 
соціальної держави й громадського суспільства має на меті звузити, а в перспективі 
звести нанівець роль у соціальному житті чинників, що втрачають соціальне значення 
або гальмують процес суспільної соціодинаміки, і створити умови для посилення ролі 
чинників, детермінант, що сприяють соціальному поступу, посилюють соціальну 
безпеку людини[3]. 

Соціальна політика в умовах формування інноваційної ринкової економіки є 
інструментом держави для перерозподілу суспільного продукту, що дозволяє уникнути 
не тільки загострення соціальної напруженості, але і стимулювати зростання 
вітчизняного виробництва за допомогою розширення внутрішнього ринку та 
формування основних засад інноваційної моделі розвитку економіки через накопичення 
людського капіталу. Пріоритетом соціальної політики має стати створення умов для 
забезпечення гідного життєвого рівня населення та розвитку людського потенціалу, для 
чого соціальну політику необхідно розглядати в єдиному контексті з інноваційною [1]. 

Таким чином, головною метою соціальної політики у соціально орієнтованій 
інноваційній економіці має стати забезпечення стабільного, без заворушень і потрясінь, 
функціонування суспільства, досягнення суспільної злагоди та соціальної цілісності, 
належного рівня життєдіяльності людей, забезпечення кожному громадянину 
можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності, одержувати належний 
дохід, поліпшувати добробут [1]. Держава не може відноситися до категорії соціальних 
тільки за фактом проведення соціальної політики. Необхідний критерій, що об’єднав би 
мету і результат соціальної орієнтації економіки в цілому. 
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Підґрунтям  формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія 

економічного розвитку підприємства. Загальна стратегія економічного розвитку 
підприємства – комплекс основних довгострокових цілей та завдань підприємства, його 
довгостроковий курс розвитку ,спосіб досягнення цілей, комплекс програм, реалізуючи 
які підприємство розраховує на значне посилення своїх позицій на ринку[3]. 
Інвестиційна діяльність підприємства є достатньо тривалим процесом і тому повинна 
здійснюватись з врахуванням певної перспективи. Формування напрямів цієї діяльності 
з врахуванням перспективи – це процес розроблення інвестиційної стратегії. Отже, під 
інвестиційною стратегією слід розуміти формування системи довгострокових цілей 
інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення.   

Основною передумовою для формування інвестиційної стратегії підприємства є 
його загальна стратегія економічного розвитку. Відносно неї інвестиційна стратегія має 
підлеглий характер і повинна узгоджуватися з нею за цілями і етапами здійснення. 
Таким чином, інвестиційна стратегія повинна розглядатися як частина однієї стратегії 
діяльності підприємства. При цьому вона виступає як найважливіший фактор 
забезпечення ефективного розвитку підприємства в майбутньому. 

Розроблення інвестиційної стратегії підприємства, хоча орієнтоване, в 
основному, на довгострокові цілі, включає також окремі середньострокові та 
короткострокові елементи, які надалі ведуть до розроблення конкретних управлінських 
рішень при формуванні інвестиційного портфеля і реалізації інвестиційних програм і 
проектів. Формування інвестиційної стратегії (ІС) підприємства є достатньо важким 
творчим процесом, що вимагає високої кваліфікації виконавців. Вихідною 
передумовою формування ІС є загальна стратегія економічного розвитку підприємства. 
Щодо неї ІС має підлеглий характер і повинно збігатися з нею за цілями і етапами 
реалізації. ІС розглядається як один з головних факторів забезпечення ефективного 
розвитку підприємства залежно від вибраної ним загальної економічної стратегії[2]. 

Формування інвестиційної стратегії є доволі тривалим і творчим процесом. Воно 
базується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності 
(інвестиційного клімату) і кон’юнктури інвестиційного ринку в цілому та в розрізі 
окремих його сегментів. Складність цього процесу полягає в тому, що здійснюється 
постійний пошук і оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, найповніше 
відповідаючи іміджу компанії. Певна складеність є і в тому, що стратегія не є 
незмінною, потребує постійного корегування з врахуванням зміни зовнішніх умов та 
нових можливостей росту компанії. 

Передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія 
економічного розвитку компанії. Відносно неї інвестиційна стратегія має 
підпорядкований характер і повинна узгоджуватися з нею по цілях та етапах реалізації. 
Інвестиційна стратегія в цьому випадку розглядається як головний фактор забезпечення 
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ефективного розвитку компанії у відповідності із обраною нею загальною економічною 
стратегією [1]. 

Оцінка розробленої інвестиційної стратегії відбувається за наступними 
критеріями: 

1) узгодженість інвестиційної стратегії з загальною стратегією економічного 
розвитку компанії; 

2) внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії – тобто узгодженість між 
собою окремих стратегічних цілей і напрямків діяльності, а також 
послідовність їх виконання; 

3) узгодженість інвестиційної стратегії із зовнішнім середовищем – відповідність 
прогнозованим змінам економічного розвитку і інвестиційного клімату країни 
та кон’юнктурі інвестиційного ринку; 

4) реалізуємість інвестиційної стратегії з врахуванням наявного ресурсного 
потенціалу – можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок 
власних джерел, кваліфікація персоналу та технічна озброєність підприємства; 

5) прийнятність рівню ризику, пов’язаного з реалізацією стратегії; 
6) результативність інвестиційної стратегії 

 Формування інвестиційної стратегії дозволяє забезпечити безперервний та 
безперебійний процес трансформації інвестиційних ресурсів у матеріальні блага, готову 
продукцію, грошові кошти; ефективне використання власних та позикових 
інвестиційних ресурсів; фінансову стійкість та фінансову надійність підприємства в 
довгостроковому та короткостроковому періодах. По-друге, розроблення та 
впровадження інвестиційної стратегії в практичну діяльність підприємства дозволить 
забезпечити реалізацію цілей, які спрямовані на розвиток підприємства в економічній 
та соціальній сферах. Зазначимо, що це стосується не тільки підприємства в цілому, а і 
його структурних підрозділів. По-третє, інвестиційна стратегія дозволяє визначити 
інвестиційні можливості підприємства; забезпечити швидку їх реалізацію. Окрім того, 
інвестиційна стратегія дозволяє передбачити вплив факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовищ на фінансово-господарську діяльність підприємства, та 
розробити певні заходи щодо мінімізації їх негативного впливу. 
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Прибуток є основним показником, який в повній мірі характеризує кінцевий 

результат будь-якої виробничо-господарської діяльності підприємства. Проблемою 
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прибутку займалися основоположники політичної економіки А. Сміт, Ж. Б. Сей та 
багато інших видатних економістів. Але проблема отримання прибутку актуальна і на 
сьогодення.  

Економіка України проходить етап становища, поступового розвитку та 
інтеграції в світову економіку. В цих умовах ринкової економіки одержання прибутку 
та його максимізація є основною метою підприємства, тому що це запорука подальшого 
існування. Останнім часом в Україні з’являється велика кількість збиткових 
підприємств внаслідок падіння світової економіки, що викликане пандемією COVID-19. 
Тому сьогодні як ніколи потрібно використовувати всі можливі джерела отримання 
прибутку, бо прибуток – це запорука успішного існування підприємства. Резерви 
допомагають перебороти наслідки ризику, а також із прибутком пов’язане рішення 
проблем різних рівнів: соціальних, економічних, політичних, як на рівні окремого 
підприємства, так і на рівні всієї країни. Чим більшими та стабільними будуть прибутки 
підприємства, тим більше будуть розвиватися окремі регіони та економіка всієї країни 
й буде збільшуватися суспільне багатство, як наслідок підвищення життєвого рівня 
населення країни.  

Для більшості підприємств основне джерело отримання прибутку пов’язане з 
його виробничою та підприємницькою діяльністю. Ефективність використання цього 
джерела дуже залежить від знання всієї кон’юнктури ринку, від уміння швидко 
адаптувати розвиток виробництва до світової економіки, яка швидко змінюється. Також 
прибуток на пряму залежить від правильності профілювання підприємства по 
виготовленню тієї чи іншої продукції. Потрібно виготовляти тільки ту продукцію, яка 
користується високим попитом. Формування конкурентоспроможності умовами 
продажу товарів свого підприємства та надання послуг – це і ціна, і терміни 
постачання, і рівень обслуговування покупців, і наявність обслуговування після 
продажу. Не потрібно забувати про об’єми виробництва: чим більший об’єм, тим 
більше прибутку. А так як прибуток залежить ще й від витрат виробництва, то 
необхідно їх знижувати.  

Ще одним джерелом прибутку ефективне використання всіх можливих ресурсів 
(людських та матеріальних). Потрібно постійно підвищувати кваліфікацію усіх 
працівників, створювати сприятливі умови праці та забезпечувати соціальний захист 
співробітників. Також необхідно вдосконалювати технічне та технологічне 
забезпечення виробництва та збуту. Іншими словами, не можна стояти на місці, треба 
постійно вводити у виробничий процес та процес збуту різноманітні інновації (нове 
обладнання, нові технології, нові системи управління).  

Монопольне становище підприємства є також джерелом отримання прибутку 
цим підприємством, якщо воно проявляється у виробництві унікальної продукції, або 
наданні унікальних послуг. Це джерело може підтримуватися, усі технології завжди 
удосконалюються, модернізуються або постійно оновлюється продукція, яка 
виробляється.  

Крім основних джерел отримання прибутку існує безліч другорядних джерел, 
але вони є найменш важливими, а саме: 

- діяльність у сфері інвестиційних вкладів у власний виробничий процес 
(вкладення вільних грошей у вигідні проекти, перспективні інновації); 

- організація додаткових послуг; 
- фінансова діяльність (надання кредитів і позик за власні дивіденди, розміщення 

вільних коштів у банках та операції, які пов’язані з купівлею-продажом іноземної 
валюти). 

Також, використовуючи різні джерела отримання прибутку необхідно звертати 
увагу на фактори, які впливають на діяльність підприємства. Це фактори, які залежать 
від підприємства, а саме внутрішні фактори та фактори, які не залежать від 
підприємства – зовнішні. До внутрішніх факторів відносять рівень господарювання, 
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компетентність керівництва та менеджерів, конкурентоспроможність продукції, 
організація виробництва і праці, його стан, ефективність виробничого та фінансового 
планування. До зовнішніх факторів відносять кон’юнктуру ринку, фінансову політику 
країни, рівень цін на матеріально-сировинні та паливо-енергетичні ресурси, 
транспортні та природні умови.[1,3] 

Сучасному керівництву потрібно не тільки використовувати всі доступні види 
джерел отримання прибутку та постійно враховувати всі фактори, які впливають на 
його рівень, а й необхідно звертати увагу на всі види прибутку. Тому що зі стрімким 
розвитком ринкових відносин відбулись зміни у розумінні поняття «прибуток». Зараз 
це не лише різниця між доходом і витратами. У сучасній економічній теорії 
розрізняють багато видів прибутку, які класифікуються за різними ознаками (Табл. 1). 
[2] 

 
Ознаки класифікації прибутку Види прибутку за відповідними 

класифікаційними ознаками 
Джерела формування прибутку, що 
відображаються в бухгалтерському обліку 

Прибуток від реалізації продукції 
Прибуток від інших операцій, в тому числі 
реалізації майна 
Балансовий прибуток 

Метод розрахунку Валовий (банківський) прибуток 
Чистий прибуток 
Маржинальний прибуток 

Джерела формування прибутку за 
основними видами діяльності 
підприємства 

Прибуток від операційної діяльності 
Прибуток від інвестиційної діяльності 
Прибуток від фінансової діяльності 

Характер оподаткування прибутку Оподатковуваний прибуток 
Прибуток, який не підлягає 
оподаткуванню 

Характер інфляційного «очищення» 
прибутку 

Номінальний прибуток 
Реальний прибуток 

Часовий період формування прибутку Прибуток минулих років 
Прибуток звітного періоду 
(нерозподілений прибуток) 
Прибуток планового періоду (планований 
прибуток) 

Характер використання прибутку Капіталізований прибуток 
Спожитий (розподілений) прибуток 

Значення підсумкового результату 
господарювання 

Позитивний прибуток 
Негативний прибуток (збиток) 
Нормальний прибуток 

 
Табл. 1 - Види форм прибутку підприємства за основними класифікаційними 

ознаками 
 
Отже, отримання прибутку будь-яким підприємством може здійснюватися за 

допомогою будь-яких вищеописаних джерел. Але основним завданням є вибір таких 
джерел, які є найбільш ефективними та прибутковими. Необхідно постійно шукати 
шляхи, якими найкраще використовувати ці джерела, враховуючи кон’юнктуру ринку, 
що постійно змінюється. Отримання постійного прибутку є запорукою успішної 
діяльності підприємства та представляє собою так звану «подушку безпеки» для будь-
яких форс-мажорних обставин. Високий та стабільний прибуток підприємства – це 
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запорука підвищення рівня життя працівників, поповнення державного бюджету, 
благоустрій держави і т.д. 
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

Н.Н. Кобідзе, здобувач ступеня доктора філософії  
 

Донецький національний університет імені Василя Стуса,  
м. Вінниця 

 
У сучасних умовах для ефективного функціонування та підтримки 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг заклади вищої освіти змушені 
формувати грамотний менеджмент, комплексно досліджувати всі негативні фактори, а 
також розробляти і впроваджувати власні системи управління ризиками. Отже, в 
умовах невизначеності та нестабільності освітнього простору, що трансформується, 
вкрай необхідним є розвиток наукових основ методології ідентифікації, аналізу та 
оцінки ризиків на національному ринку вищої освіти в напрямі створення ефективних 
формалізованих моделей і алгоритмів. 

У теорії ризиків існує досить велика кількість трактувань даного терміну. Перш 
за все, ризик визначається як сукупність обставин, здатних привести до несприятливих 
організаційних і економічних наслідків для суб’єкта ринку освітніх послуг (держави, 
закладу вищої освіти, індивіда тощо) включаючи матеріальні збитки, втрату репутації, 
недоотриманий прибуток, обмеження використання матеріальних і нематеріальних 
ресурсів. 

Варто наголосити на тому, що основні підходи до визначення ризику сформовані 
в результаті розуміння ризику або як тільки негативного явища, втрат, або нульового 
результату (чисті ризики), або негативного чи позитивного результату (спекулятивні 
ризики). Стосовно закладів вищої освіти ризик може бути як чистим, так і 
спекулятивним. Наприклад, відсутність своєчасного оновлення та вдосконалення 
методологічних посібників призводить до зниження якості освіти, кваліфікації 
випускників і є чистим ризиком, а реформування програм освіти може як підвищити 
якість освіти, так і знизити, тобто є спекулятивним ризиком. Таким чином, 
розглядаючи ризик в сфері освіти, ми можемо використовувати визначення ризику, що 
представлено в міжнародному стандарті управління ризиками (ISO 31000: 2009 Risk 
management – Principles and guidelines), в якому ризик визначається як вплив 
невизначеності на цілі. Так як чисті ризики носять виключно негативне забарвлення, їх 
ідентифікація та розробка заходів по мінімізації можуть значно сприяти підвищенню 
якості освітнього процесу в закладах вищої освіти. У зв’язку з цим доцільно виділити 
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основні групи ризиків у сфері освіти. 
Науковий підхід до управління ризиками в освітній діяльності закладів вищої 

освіти на першому етапі передбачає їх класифікацію. Аналізуючи роботи сучасних 
науковців, доцільно виокремити три основні підходи до класифікації ризиків: 

по-перше, класифікація ризиків на основі виділення первинних і вторинних 
ознак, що дозволяє здійснювати їх групування найбільш зручним способом з точки 
зору застосування механізмів та інструментів по їх управлінню; 

по-друге, на основі виділення зовнішніх і внутрішніх факторів, що дає 
можливість оперативно ідентифікувати джерела ризиків та обирати відповідні методи 
по їх управлінню; 

по-третє, класифікація ризиків за суб’єктами ринку освітніх послуг, що сприяє 
найбільш повній ідентифікації ризиків та їх взаємозв’язку.  

Класифікація ризиків суб’єктів ринку освітніх послуг представлена у таблиці 1. 
Описані наслідки в достатній мірі вказують на необхідність управління ризиками в 
сфері освіти. 

Таблиця 1 – Класифікація ризиків суб’єктів ринку освітніх послуг 
Суб’єкти ринку освітніх послуг Ризики 

Держава 1) ризик неефективного використання 
бюджетних коштів на підготовку кадрів; 
2) ризик зниження продуктивності праці; 
3) ризик неефективного використання робочої 
сили; 
4) ризик уповільнення економічного зростання. 

Продовження таблиці 1 
Суб’єкти ринку освітніх послуг Ризики 

Ринок праці 1) ризик кардинальної зміни спеціальностей; 
2) ризик невідповідності попиту та пропозиції на 
робочу силу; 
3) ризик перенасиченості ринку окремими 
спеціальностями;  
4) ризик виникнення незаповнених ніш у 
непрестижних професіях; 
5) ризик зростання частки безробітних, що не 
мають досвіду роботи. 

Заклад вищої освіти 1) ризик швидкого старіння трансльованого 
знання; 
2) ризик скорочення бюджетного фінансування; 
3) ризик відсутності висококваліфікованих 
викладачів; 
4) ризик невідповідності освітніх програм 
потребам ринку праці; 
5) ризик неконкурентоспроможності закладу 
вищої освіти на глобальному ринку; 
6) ризик зарахування абітурієнтів з недостатнім 
рівнем підготовки. 

Підприємство  1) ризик відсутності необхідних теоретичних 
знань та практичного досвіду у випускників; 
2) ризик низького рівня компетентності у 
випускників; 
3) ризик низької працездатності випускника; 
4) ризик небажання працевлаштовувати та 
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навчати молодих спеціалістів. 
Індивід 1) ризик недоотримання необхідних теоретичних 

знань та практичного досвіду; 
2) ризик неконкурентоспроможності на ринку 
праці; 
3) ризик невідповідності професійно-
кваліфікаційним вимогам та компетенціям, 
встановленим роботодавцем; 
4) ризик орієнтації роботодавців на максимально 
готових спеціалістів з відповідними 
компетенціями та досвідом роботи. 

 
Таким чином, запропонована класифікація ризиків дозволяє визначати основні 

проблемні аспекти освітнього процесу з метою подальшого детального їх розгляду та 
розробки конкретних методів по мінімізації ризиків. Звісно, комплекс ризиків, що 
відносяться до сфери освіти, є досить великим, різноплановим, і з часом тільки 
збільшується в своєму обсязі. У зв’язку з цим, якісне рішення даної проблеми не може 
бути здійснено за рахунок одиничних процедур щодо зниження збитків від наявних 
ризиків, а повинно передбачати розробку та впровадження системи управління 
ризиками у закладах вищої освіти. 

Управління ризиками суб’єктів ринку освітніх послуг сприяє підвищенню 
економічної ефективності функціонування закладів вищої освіти, зростанню їх 
конкурентоспроможності, підвищенню якості трудових ресурсів, поліпшенню 
планування та контролінгу в системі освіти, посиленню адаптації до мінливих умов 
навколишнього середовища, забезпеченню умов для сталого розвитку системи освіти в 
цілому. 

 
 

EINIGE ASPEKTE DER ANALYSE DES LOGISTISCHEN POTENZIALS 
VON KABELPRODUKTEN 

    
L.М.Gerasimova, PhD, O.A. Selenina, der Bachelor 

 
Staatliche Universität «Der Odessa Politechnik», Odessa 

 
 

Die Kabelindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und liefert entsprechende 
Produkte aus Industrie, Kommunikationsindustrie, Energie, Bau und Öl- und Gasindustrie. 3-
Analysen des Verkabelungsmarktes in der Ukraine zeigen negative Tendenzen zur 
Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Hersteller hinsichtlich der Produktion 
und Umsetzung von High-Tech-Produkten. 

Die Entwicklung von Kabelunternehmen auf dem Weltmarkt zeichnet sich durch die 
aktive Einführung von High-Tech und die Herstellung innovativer Produkte aus. Im Kontext 
bestimmter Probleme gewinnt daher eine Strategie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
heimischen Kabelunternehmen in den Absatzmärkten an Bedeutung. 

PAO Odeskabel ist der uneingeschränkte Führer der Kabelindustrie in der Ukraine, der 
viel Erfahrung und Möglichkeiten hat. 

Das Odeonsche Kabelwerk ist spezialisiert auf die Herstellung von 
Telekommunikationskabeln, hat ein breites Sortiment an kupfer- und glasfaseroptischen 
Kommunikationskabeln, Radiofrequenzen und digitalen oder LAN-Kabeln, die in den letzten 
Jahrzehnten nachgefragt wurden, entwickelt und produziert. 

Die öffentliche Aktiengesellschaft Odessa Kabelwerk Odescabel konzentriert sich seit 
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vielen Jahren auf die Qualität der produzierten Produkte und die Wettbewerbspreise, die 
Modernisierung und Erweiterung der Produktion, die hochqualifizierten Mitarbeiter und die 
Organisation der Verwaltung im Einklang mit den weltweiten Standards. 

Die wichtigsten Konkurrenten auf dem internationalen Markt der untersuchten 
Produkte sind Unternehmen aus Russland (Sibkabel GmbH) (Russland) und Weißrussland 
(Belaruskabel OAO). 

Die Analyse des logistischen Potenzials des Unternehmens umfasst die folgenden 
Schritte [1]: 

Stufe 1 - Ermittlung der relativen Kennzahlen für die Potenzialanalyse des 
Unternehmens 

Phase 2 - Verteilung der Indikatoren nach Gruppen und Bereitstellung einer grafischen 
Interpretation der Dynamik ihrer Zeit; 

Stufe 3 - Analysieren Sie das Potenzial des Unternehmens, um Probleme zu 
identifizieren. 

Alle diese Schritte sind von entscheidender Bedeutung in Bezug auf die Analyse, aber 
vor allem sollten Sie diese Indikatoren bestimmen, anhand derer das logistische Potenzial am 
besten analysiert werden kann. 

In den wissenschaftlichen und periodischen Arbeiten der führenden Wissenschaftler 
für die Erforschung von Problemen ein solches System der Bewertung der logistischen 
Kapazitäten des Unternehmens [2,3,4]: 

- Koeffizient der Bedarfsbefriedigung (Effizienz des Materialflusses am Ausgang), der 
das Niveau der Bedarfsdeckung des Unternehmens an materiellen Ressourcen in Bezug auf 
Umfang, Qualität und Quantität der Sortimentsgruppen widerspiegelt; 

- Koeffizient der Gleichmäßigkeit der Produktversorgung des Unternehmens 
(Intensität des Materialflusses am Eingang, ein Indikator für die Leistung der Lieferanten); 

- Verhältnis von eingehenden zu ausgehenden Einweg-Materialflüssen, das die 
Effizienz des Materialressourceneinsatzes bei der Herstellung von Produkten charakterisiert; 

- das Verhältnis der Bestände zum Materialeinsatz, das das Verhältnis der geplanten 
Höhe der Materialbestände zum tatsächlichen Volumen der an das Unternehmen gelieferten 
Produkte kennzeichnet 

- Verhältnis von Vorräten zu Materialeinsatz, das charakterisiert, wie viel 
Betriebskapital pro Einheit des Produktumsatzes für einen bestimmten Zeitraum 

- Qualität der Kundenbetreuung; 
- Koeffizient der Servicekontinuität charakterisiert den Grad der Zuverlässigkeit und 

Reaktionsfähigkeit des Kundendienstes 
- Der Koeffizient der Kapazitätsauslastung von Logistikanlagen charakterisiert die 

Effizienz der Lager-, Transport- und Geräteauslastung. 
Die modernen Geschäftsbedingungen zeigen, dass das logistische Potenzial eines 

Unternehmens unter dem Einfluss eines ganzen Systems von Faktoren gebildet wird, wobei 
die Qualität und der Umfang der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Ressourcen 
berücksichtigt werden. 

Das eigentliche Problem der nationalen Hersteller ist die mangelnde Professionalität 
im Umgang mit logistischen Ansätzen und der Entwicklung von logistischen Strategien in 
Übereinstimmung mit dem eigenen logistischen Potenzial. 

Die Bewertung des logistischen Potentials von JSC "Odeskabel" nach den gegebenen 
Indikatoren ist ziemlich hoch, und ihre Dinamik ist zufriedenstellend [5]. 

Es gibt kein System des strategischen Managements der Logistik im Unternehmen, 
was die Probleme der logistischen Tätigkeit verursacht. 

In der Organisationsstruktur von JSC "Odeskabel" fehlt jedoch die Logistikabteilung, 
daher kann das Unternehmen den Material- und Informationsfluss nicht vollständig 
kontrollieren und effektiv organisieren. Dies ist ein wesentlicher Nachteil des untersuchten 
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Unternehmens. Aber auch ohne die Logistikabteilung bei PJSC "Odeskabel" finden die 
logistischen Prozesse im Unternehmen statt. 

Die Schaffung einer Logistikabteilung würde es dem Unternehmen ermöglichen, eine 
Strategie zur Minimierung der Logistikkosten zu implementieren, optimal vyrishuvaty Frage 
der Auswahl und Bildung von optimalen Vertriebskanälen. 

Leider bleibt, wie die Praxis des untersuchten Marktes zeigt, das nationale Problem 
der Hersteller die Unfähigkeit, logistische Ansätze in ihre Aktivitäten zu implementieren und 
eine Logistikstrategie entsprechend dem eigenen Logistikpotenzial zu entwickeln. 

Zur Lösung spezifischer Probleme der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist es 
wichtig, ein effektives System der Organisation der Verwaltung von Material-, Informations- 
und Finanzflüssen innerhalb spezifischer Logistikketten aufzubauen. 

Viele Unternehmen in der Ukraine führen verschiedene Programme zur Verbesserung 
der Produktionseffizienz durch. 

Allerdings, und inländische Unternehmen zunehmend verstehen, dass unter den 
Bedingungen des harten Wettbewerbs, die noch intensiver in den Bedingungen der 
Quarantäne ist, die Programme innerhalb eines Unternehmens kann nicht wesentlich seine 
Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen [6]. 
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ЦИФРОВА НЕРІВНІСТЬ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

С.О. Вронська, здобувач ступеня доктора філософії  
 

Донецький національний університет імені Василя Стуса,  
м. Вінниця 

 
Розглядаючи великі технологічні зміни, з якими стикається людство, прийнято 

вважати, що Четверта промислова революція, яка тривала з середини минулого 
століття і характеризується поєднанням технологій, що стирають межі між фізичною, 
цифровою та біологічною сферами, буде основним пусковим механізмом для нового 
етапу добробуту, заснованого на процвітанні та інклюзії. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) здатні підвищувати якість життя 
людей. ІКт настільки ввійшли в наше життя, що цифрова нерівність не дозволяє 
людям, які не мають належного доступу до цих технологій, ефективно бути частиною 
суспільства. ІКТ можуть виконувати життєво життєво важливу функцію для розвитку 
країн і мають ще більше значення для країн, що розвиваються, як один з засобів 
досягнення Цілей сталого розвитку. А для того, щоб максимально використовувати ці 
технології, країнам варто включити освіту в сфері ІКТ до своїх стратегічних планів.  

Серед зарубіжних та вітчизняних вчених, які досліджували питання цифрової 
нерівності, можна визначити таких як Й. Масуда, М. Кастельс, П. Норіс, М. 
Згуровський, С. Даниленко та інші. Питаннями ж цифрової нерівності саме в освітній 
сфері займаються переважно дослідники в галузі психології, інформаційних 
технологій. З економічної точки зору проблема, на нашу думку, є недостатньо 
розкритою, що й обумовило вибір теми. 

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів подолання впливу цифрової 
нерівності на доступ до отримання освіти та окресленні соціально-економічних 
наслідків цього явища. 

Протягом останніх десятиліть людство переживає найбільшу в історії 
інформаційно-комунікаційну революцію. З одного боку – технології, що стрімко 
розвиваються та проникають в абсолютно всі сфери нашого життя, з іншого – 
неспроможність частини населення світу отримати до них доступ. 

За даними Глобального цифрового звіту-2020 майже 60% людей у світі в 2019 
році мали доступ до глобальної мережі Інтернет. Середній щоденний показник 
користування Інтернетом становить 6,4 год., з яких 2,2 год. – це час, проведений у 
соціальних мережах [2]. Але незважаючи на те, що ІКТ надають значні можливості для 
економічного зростання та соціального розвитку, вони також мають потенціал 
виключити тих, хто не може отримати до них доступ або скористатися ними належним 
чином. Це призводить до цифрової нерівності, оскільки передбачає переважання 
певних груп населення щодо доступу, використання та привласнення технологій. 

Більш детальний аналіз цифрової нерівності підтверджує, що це не самостійне 
явище, а змінна, яка відображає соціально-економічну нерівність у таких сферах, як 
освіта, охорона здоров'я, житло, зайнятість та доступ до чистої води та їжі, згадавши 
найважливіші. Ця сегментація є результатом цифрового поділу як усередині країн, так 
і між країнами, між сільським та міським населенням, між дорослими та молодими 
людьми, між чоловіками та жінками, а також між тими, хто не має офіційної освіти, та 
тими, хто має ступінь формальної освіти. 

З іншої точки зору ІКТ передбачають інтеграцію цифрових технологій у різні 
економічні та соціальні сектори кожної країни не як самоціль, а як інструменти 
підвищення рівня розвитку. Це тлумачення сходить до Цілей розвитку тисячоліття 
ООН (ЦРТ) та їх впливу на Всесвітній саміт щодо інформаційного суспільства (WSIS) 
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(Женева в 2003 році та Туніс у 2005 році) та першої резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН у 2002 році, яка ролі, які передача технологій між країнами та сприяння доступу, 
використанню та привласненню всередині країн можуть відігравати у процесах 
розвитку. 

Подібно до інших аспектів сучасного суспільства, таких як бізнес, управління, 
зв'язок, транспорт і розваги, ІКТ перетворилися в важливий сегмент освіти. Зокрема, 
широко визнано його позитивний вплив на процеси викладання та навчання. Викладачі 
успішно використовують технології у своїй навчальній практиці для доставки 
контенту, зміцнення навичок здобувачів, доповнення навчальної програми та 
трансформації – експериментування, впровадження та вдосконалення нових підходів 
до викладання-навчання. Ще одна характеристика нових технологій, що заслуговує 
довіри, – їх використання для співпраці, яке перетворює навчання в активний і 
захоплюючий процес. Вважається, що аспект читання / запису в нових технологіях 
сприяє навчанню студентів за допомогою обміну знаннями та ідеями і практики 
спільного листа (Goh & Kale, 2015). 

Ініціативи, спрямовані на оснащення класів і підвищення кваліфікації вчителів у 
використанні технологій, стикаються з проблемами прийняття, стійкості і 
масштабованості. Серед усіх цих проблем найбільш важливою проблемою є 
забезпечення цифрової рівності між здобувачами, викладачами та адміністрацією. 
Першою і найважливішою умовою використання ІКТ в освіті є забезпечення 
адекватного доступу до ІКТ як для вчителів, так і для учнів. У той час як заклади 
вищої освіти вважаються ключовими джерелами кваліфікованої робочої сили, на яких 
будується суспільство знань, значення ІКТ стає все більш очевидним в університетах, 
щоб сприяти побудові суспільство знань, роблячи доступ викладачів до ІКТ важливою 
областю досліджень. Такі дослідження мають ще більше значення в країнах, що 
розвиваються, враховуючи більш широку поширеність проблеми цифрової нерівності 
в їх контекстах. Особливо ця нерівність проявилась в умовах пандемії Covid-19. В 
ситуації, коли наявність швидкісного Інтернет-підключення та технічного 
забезпечення, є першою умовою для навчання та викладання вже протягом майже 1,5 
років. І в майбутньому ті, хто на сьогодні не отримує знання повноцінно, 
зіштовхнуться з проблемами під час пошуку кращого для себе робочого місця або не 
зможуть якісно виконувати свої посадові обов’язки, особливо це стосується критично 
важливих спеціальностей – медичного, технічного, педагогічного спрямування та 
інших. З точки зору соціально-економічного розвитку це матиме вплив на можливість 
працевлаштування, розмір заробітної плати та ризик потрапити до категорії соціально-
незахищеного населення. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що належний доступ до ІКТ в 
освітньому процесі є одним з ключовим факторів підвищення 
конкурентоспроможності людини, а значить і країни в цілому, особливо в умовах 
карантинних обмежень, коли навчальний процес повністю переведено в онлайн 
формат. Україна, як і інші країни, є суб'єктом процесу формування і розвитку 
глобального економічного і політичного простору. Тому вдосконалення і оптимізація 
інформаційної інфраструктури як головні умови контекстуального невідчуження в 
системі інформаційного суспільства слід вважати важливими напрямками 
стратегічного розвитку для України. А це, в свою чергу, забезпечить нашій країні 
можливість інтегруватися в світовий економічний простір на правах паритетності, 
підкріпленої конкурентоспроможністю в сфері високих технологій. 
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Комерційний успіх будь-якого бізнесу в умовах ринкової економіки, що панує в 

Україні, залежить від відповідної цінової стратегії. В країнах з ринковою економікою 
ціни постійно контролюються та регулюються державою. Її вплив, зазвичай, 
здійснюється неадміністративними ринковими методами (квотування, ліцензування, 
обмеження внутрішньої та зовнішньої торгівлі). Протягом багатьох років економістів 
хвилював процес формування ціноутворення, таких як: Брю, Макконнелл, Менку, 
Ансофф, що присвятили свої наукові роботи для вирішення цієї проблеми, однак так і 
не вдалося знайти підхід до її вирішення. Ринок постійно змінюється та вимагає від 
підприємців зміни факторів, що впливають на іцну. 

Система ціноутворення – складний, динамічний і багатофакторний процес, що 
забезпечує конкурентоспроможність та стабільність підприємства. Однак ціна – це 
сума грошей, за яку продавець погоджується продати, а покупець – купити одиницю 
товару. 

Ціноутворення включає у себе план розрахунків витрат та прибутку 
підприємства. Проблема на цьому етапі полягає в тому, що для основної частини 
вітчизняних виробників планування є простою формальністю. Причина – застосування 
застарілих нормативних актів. Нормативна база є основою для планування. Важливим 
фактором ціноутворення є державна політика, що впливає на розмір ціни. 

Актуальність проблеми полягає у тому, що цінова політика недосконало 
розроблена та компаніям слід приділити цьому особливу увагу. 

При аналізуванні та визначенні рівня цін підприємець повинен чітко уявити 
загальну картину системи ціноутворення, що формує взаємозв´язок між різними 
видами цін. Система ціноутворення комбінує у собі деякі різновиди елементів, що 
розглядаються як ціни та цінові групи, тісно пов´язані один з одним.  

Системи цін розподіляють за такими характеристиками: 
за характером обороту: 

1. оптова торгівля; 
2. роздрібна торгівля; 
3. будівельна продукція; 
4. кошторисна вартість; 
5. ціна договору; 
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6. ціни та тарифи на послуги, що надаються населенню; 
7. вигоди у сфері товарообігу (оптова торгівля, торгівля); 
8. транспортні та пасажирські збори; 

на основі ступеня імунітету від дії держави: 
1. вільні на ринку завдяки попиту та пропозиції. Держава має вплив на ціни лише 

на основі ринкових умов; 
2. встановлені державними органами для товарів з обмеженим доступом; 

методом запису: 
1. договірні, встановлені за домовленістю сторін; 
2. фондова біржа, під час продажу товарів; 
3. тендери на особливу форму торгівлі, де кілька підрядників конкурують між 

собою на конкурсній основі; 
4. трансфертні платежі, що використовуються для продажу продукції між філіями 

та підрозділами підприємства; 
за ступенем дійсності: 
1. прейскуранти, що є різновидом довідкової ціни; 
2. посилання, опубліковані в каталогах, прейскурантах та ін.; 
3. фактичні операції, що враховують різні надбавки та знижки на основі базової 

ціни;  
4. основа, вона служить точкою для визначення цін на аналогічні товари; 
5. споживання, що визначає загальні витрати на придбання товару; 

за часом дії: 
1. постійні, що не змінюються протягом усього періоду поставки продукції; 
2. поточні, коли доставка продукції здійснюється на певний термін; 
3. сезонні, які діють протягом конкретному терміну; 
4. ступінчасті, що постійно знижуються; 

Залежно від порядку відшкодування витрат на доставку: 
1. ціна перед відправкою; 
2. ціна від пункту призначення. 
Невід’ємною частиною системи ціноутворення є широко застосовувана система 

знижок за фіксованими цінами за списком. Знижки використовуються виробниками та 
роздрібними продавцями як відповідний захід для зниження ціни конкурентів, для 
зниження початкової ціни з метою залучення нових клієнтів та ін.  

Зменшення  ціни товару в бухгалтерському обліку для товарів передбачено 9 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Запаси", затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України на 20, 10, 99 Ка 246.  

Відповідно до пункту 25 П(С)БО 9, якщо ціна запасів зменшилась, застаріла, 
або іншим чином втратила початкову очікувану економічну вигоду на дату балансу, 
запаси відображаються за чистою вартістю реалізації.  

Чиста вартість реалізації – оціночна ціна продажу у звичайному процесі 
господарської діяльності. Різниця між первісною вартістю запасів та їх чистою 
вартістю реалізації полягає у величині зниження ціни. Якщо початкова вартість запасів 
значно перебільшує чисту вартість реалізації, сума перевищення списується на витрати 
звітного періоду. На практиці цього можна досягти шляхом нарахуванням амортизації 
запасів. 

Висновки 
Таким чином, можна зробити висновок, що питання цінової політики, 

ціноутворення є найважливішими моментами на підприємстві, положення якого 
залежить від ефективності цінової політики. Проблема ціноутворення є ключовою у 
системі ринкових відносин. Сьогодні Україна є добре розвинутою для відтворення 
підприємницької діяльності та пов’язана з жорсткою конкуренцією.  
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Отже, для підвищення конкурентоспроможності компаній, ринок має зробити 
усе для вдосконалення цінової політики, що просуне підприємства не тільки на 
національному, а й на світовому рівні. 
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Інноваційний потенціал поряд із виробничим та ринковим, лежать в основі 

формування потенціалу інноваційного розвитку. Однією з важливих умов ефективного 
інноваційного розвитку підприємства є зв’язок виробництва і маркетингу, тобто 
необхідно обґрунтувати економічну доцільність комерціалізації продуктового 
нововведення на ринку. Обмежені можливості промислових підприємств на 
початковому етапі інноваційного розвитку спричиняють складнощі для швидкого 
реагування на запити ринку, тому в певній мірі необхідність у власних розробках та 
дослідженнях (що передбачає лінійна модель інноваційного процесу) відпадає, а 
технологічні, маркетингові та організаційні інновації можна отримати за допомогою 
трансферу технологій. 

На сьогоднішній день підприємствам вже недостатньо відповідати вимогам 
вітчизняних та міжнародних стандартів та мати сертифікат відповідності на продукцію 
або систему управління. Конкурентна боротьба за споживача давно вже точиться вище 
норм стандартів. В світовій практиці одним із найбільш прогресивних підходів, що 
зорієнтований на перевищення норм стандартів, є соціально-орієнтована концепція 
ділової досконалості EFQM . В умовах динамічного ринку успішна робота організації 
неможлива без постійного удосконалення її діяльності в області якості продукції та 
послуг. Однак, саме удосконалення спирається, насамперед, на періодичний аналіз 
ефективності робити та її результатів [1, с. 203]. 

Модель ділової досконалості EFQM покликана створити ідеальне, еталонне 
підприємство на засадах сталого розвитку. Модель EFQM - це всесвітньо визнана 
структура управління, яка дозволяє організаціям досягати успіху, вимірюючи, де вони 
знаходяться на шляху до трансформації, допомагаючи їм зрозуміти прогалини і 
можливі рішення, а також даючи їм можливість прогресувати і значно покращувати 
продуктивність своєї організації [2]. 

Європейський фонд управління якістю (EFQM) через впровадження моделі 
ділової досконалості має на меті вирішити важливі завдання сталого розвитку як 
окремого підприємства, так і економіки в цілому: 
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1. Циркулярна економіка – є альтернативою традиційної лінійної економіці 
(виробництво, використання, утилізація). Це передбачає якомога довше використання 
ресурсів, витягання з них максимальної корисності під час використання, а потім 
відновлення та регенерація продуктів і матеріалів в кінці кожного строку служби. 

2. Різноманітність, інклюзивність і гендерна рівність. Різноманітність передбачає 
створення культури і практики, які визнають, поважають, цінують і приймають 
відмінності на благо всіх. Інклюзія відноситься до досвіду людини на робочому місці і 
в суспільстві в цілому, а також до того, наскільки вона відчуває себе цінною і 
залученою. Гендерна рівність забезпечує рівний доступ до ресурсів та можливостей 
незалежно від статі. 

3. Цілі сталого розвитку ООН – це програма, спрямована на вирішення 
глобальних проблем, реалізація якої забезпечує досягнення кращого і більш сталого 
майбутнього.  

Модель досконалості EFQM включає три складові: фундаментальні концепції 
моделі, групи критеріїв та логіку RADAR. Необхідною умовою для застосування 
моделі ділової досконалості  промисловими підприємствами є впровадження 
фундаментальних концепцій EFQM: орієнтація на збалансований результат; орієнтація 
на споживача; лідерство через власне бачення, натхнення та єдність команди; 
управління процесами; успіх через залучення людей; творчій підхід та інновації; 
розвиток партнерських відносин; соціальна відповідальність. 

Новітня версія моделі EFQM 2020 була прийнята на щорічному форумі EFQM у 
м. Гельсінкі (Фінляндія) в кінці 2019 року, зокрема було переглянуто структуру та 
групи критеріїв моделі досконалості. Модель включає три групи критеріїв з 
підгрупами: 

1) цілепокладання: 
- мета, бачення та стратегія – визначення мети та формування стратегії 

розвитку у відповідності з власними можливостями та врахуванням потреб 
зацікавлених сторін; 

- організаційна культура та лідерство - створення можливостей та умов 
для формування організаційної культури високого рівня; 
2) виконання: 

- залучення зацікавлених сторін – формування сталих відносин та 
цінностей із зацікавленими сторонами; 

- створення сталих цінностей – проектування, створення та передача 
цінностей; 

- управління діяльністю і трансформаціями – управління через 
використання можливостей даних, інформації та знань; 
3) результати: 

- сприйняття зацікавленими сторонами – результати сприйняття 
споживачами, суспільством, бізнесом, партнерами і постачальниками; 

- стратегічні та операційні результати – досягнення стратегічних цілей, 
успіх створення сталих цінностей, прогрес в управлінні результативністю та 
прогнозування майбутнього. 
За допомогою визначених критеріїв можливо дослідити зв’язок між ціллю та 

стратегією підприємства, а також як вони сприяють створенню сталої цінності для 
найбільш важливих зацікавлених сторін та забезпеченню видатних результатів 
функціонування. 

В основі моделі EFQM лежить логіка RADAR, яка складається з наступних 
елементів:  

˗ Results – визначення необхідних результатів в рамках стратегії підприємства; 
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˗ Approach – планування та розробка підходів з метою реалізації поставленої 
мети; 

˗ Deployment – розгортання підходів, системно забезпечуючи їх застосування; 
˗ Assessment and Refine – оцінка та покращення підходів за допомогою 

моніторингу та вивченню досягнутих результатів. 
Європейський фонд управління якістю пропонує використовувати універсальну 

платформу оцінки підприємства EFQM AssessBase, яка надає три рівня перевірених 
інструментів діагностики, придатних для організацій будь-якого розміру і рівня 
розвитку [2]. Їх можна використовувати окремо або разом для більш цілісного 
уявлення: 

˗ опитувальний лист – проста анкета, що допомагає організаціям визначити своє 
поточне становище і визначити потенційні можливості для поліпшення. 

˗ бізнес-матриця – забезпечує більш сувору оцінку за всіма критеріями моделі 
EFQM і дає бали за елементами RADAR. Використовуючи цей інструмент, організації 
можуть отримати більш докладне уявлення про свою діяльність. 

˗ бізнес-матриця Advanced (розширена) – забезпечує повну оцінку за всіма 
критеріями режиму EFQM, пов'язаним точкам навігації і балам за повним атрибутам 
RADAR. Використовуючи цей інструмент, організації можуть скласти докладний 
базовий план своєї ефективності і визначити, де вони в даний час досягають успіху і де 
є можливості для поліпшення. Підприємства можуть відслідковувати прогрес і 
перерозподіляти ресурси, щоб краще досягати своїх цілей, оцінюючи свою 
ефективність з плином часу. 

Отже, розуміємо, що питання впровадження організаційних інновацій не менш 
важливе за впровадження технологічних. Необхідність інноваційної направленості 
стратегії полягає не тільки в прагненні кожного сучасного промислового підприємства 
до підвищення потенціалу інноваційного розвитку, а й в тому, що технологічні 
інновації групують різні стратегічні напрямки в єдиний об’єкт управління, що вимагає 
застосування дієвих інструментів його здійснення. Пропонуємо механізм управління 
потенціалом інноваційного розвитку, який включає чотири підсистеми управління, 
націлених на підвищення конкурентоспроможності та економічних результатів 
промислового підприємства: цільову, керовану, забезпечуючу та керуючу (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

Потенціал інноваційного розвитку 

Виробничий потенціал 
 

Інноваційний потенціал 

Ринковий потенціал 

Керована підсистема 
 

Цільова підсистема 
 

Цілі розвитку: 
▪ Підтримання та розширення попиту на продукцію 
▪ Покращання науково-технічного й організаційного 
рівня виробництва 
▪ Зростання прибутковості підприємства 
▪ Підвищення ефективності виробничої, операційної 
діяльності 
▪ Вдосконалення кваліфікації та мобільність кадрів 
▪ Підвищення ефективності та результативності 
екномічної діяльності 
▪ Підвищення ефективності управління фінансовою 
діяльністю 
▪ Покращання інформаційно-аналітичного та 
комунікаційного забезпечення 
 

Забезпечуюча 
підсистема 

 



33 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку 
 
Джерело: розроблено автором 
 
Слідування інноваційній стратегії підприємства має не менш важливе значення, 

ніж безпосередньо інноваційна активність, оскільки на практиці, наявність 
інвестиційних, ресурсних та управлінських можливостей не завжди забезпечує 
позитивний ефект від впровадження нововведень. Стратегічне бачення інноваційного 
розвитку забезпечує ефективність менеджменту інноваційної діяльності підприємства.  
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УМОВИ ЗБІРКИ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПОЛІСУБ’ЄКТУ: 
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Порівнюючи діяльність інноваційно-активних організацій з високими 

показниками адаптивності до зовнішнього середовища, які забезпечують свій 
перманентний розвиток за рахунок власних розробок (внутрішніх інновацій) та 
інноваційно-орієнтованих організацій, які «імпортують» знання й інновації із 
зовнішнього середовища, можемо зазначити, що не дивлячись на зовнішню схожістю 
вони мають низку суттєвих імпліцитних відмінностей.  Вони полягають у створенні 
специфічних умов діяльності, що забезпечують надситуативний характер активності 
рефлексивно-активних суб’єктів орієнтованих на постійне нарощування адаптивного 
потенціалу організації. Параметри середовища, що стимулюють інноваційні процеси є 
певними орієнтирами щодо побудови системи активної адаптації організації до 

Інноваційна стратегія 
 

Інструменти: 
▪ Моделі менеджменту якості (TQM, 
EFQM, CAF) 
▪ Екологічне управління (стандарти 
серії ISO)  

 

Керуюча підсистема 
 

Заходи: 
▪ Проведення внутрішніх та/або зовнішніх 
НДДКР 
▪ Трансфер технолгій 
▪ Підвищення рівня кадрового потенціалу 
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зовнішніх умов, а також способом ідентифікації інгібуючих факторів інноваційного 
розвитку [1].   

Мета статті полягає у виявлені та номінації специфічних поведінкових умов, що 
активують творчий (інноваційний) характер діяльності персоналу організації для їх 
змістовної та функціональної адаптації до потреб суб’єктів господарювання.   

Індиферентність сучасного менеджменту до досягнень когнітивних наук, що 
наближають дослідників від управління до розуміння істинної природи людини та 
актуалізують питання радикальних змін в підходах та інструментарії організації 
інноваційних процесів змушує застосовувати методи менеджменту, що орієнтовані на 
нарощування ефективності відтворювальних процесів, тим самим блокуючи її 
адаптивний потенціал. На організаційному рівні блокування рефлексивних процесів 
персоналу відбувається через низку факторів, назвемо деякі з них [1; 2; 3]: 
використання зовнішнього цілепокладання; обмежене використання креативних 
технологій, що орієнтовані на використання ідейної різноманітності; програмування 
поведінкових алгоритмів; функціональна фрагментація діяльності; блокування 
кросфункціональних взаємодій; санкціонування творчих ініціатив, раціоналізаторства 
й інтрапренерства; закритість інноваційних процесів від зовнішнього середовища. Все 
це породжує когнітивно гомогенне середовище, яке є не спроможним комплексно і 
творчо пристосовуватись до зовнішнього середовища, яке характеризується 
складністю та невизначеністю умов.  

Спроба створювати інновації виходячи з власних уявлень про те, що потрібно 
споживачеві та використання обмежених когнітивних можливостей суб'єктів НДДКР 
при опрацюванні та деталізації властивостей і характеристик новації – передбачувано 
фіналізує інноваційний об’єкт або у вигляді надлишкового, або не достатнього, з точки 
зору властивостей створюваного прототипу. При реалізації інноваційних проектів 
спроби керівника механістично розподіляти творчі завдання між підлеглими 
призводять до блокування рефлексивних структур останніх. Процес збірки 
полісуб’єкту має носити принципово добровільний характер. Суб’єкт відчуває 
можливість вирішення того чи іншого завдання інтуїтивно, що провокує його на 
залучення до реалізації. Чим більш ширше когнітивна гетерогенність полісуб’єкту, що 
приймає участь у реалізації проєкту, тим імовірніше знаходження оптимальних 
рішень. Але первісними на етапі збірки полісуб’єкту мають залишатися умови, що 
ініціюють рефлексивно-активних суб’єктів приєднатися до його реалізації [4]. Це 
самоналагоджувальна проблемно-орієнтована комунікація позбавлена зовнішнього 
втручання й очікувань  розподілу завдань, які й обумовлюють поведінкові патології 
ієрархічних організацій в сучасних умовах [1].  

Запорукою збірки інноваційно-активного полісуб’єкту (ІАП) є первинність 
процесів складання образу інновації на суб’єктному (індивідуальному) рівні, що 
призводить до формування конвергентних систем розрізнення та є необхідною умовою 
комунікативної взаємодії суб'єктів співтворчості.  Однак, всі актори інноваційно-
активного полісуб’єкту є носіями різноманітних когнітивних конструктів, що ретельно 
деталізують образ створюваної інновації і сприяють взаємному розширенню уявлень 
учасників співтворчості. Це є модеруючим каналом неослабного інтересу акторів 
інноваційно-активного полісуб’єкту до обговорюваної проблематики, так як це 
перманентно і природно надбудовує індивідуальні рівні когнітивної складності 
кожного з учасників, роблячи систему розрізнень все більш складною та гнучкою до 
сприйняття різноманітних інноваційних концептів.  

Ключовою умовою успішного протікання процесів со-творчості в межах 
інноваційно-активного полісуб’єкту є відкрита можливість акторів щодо постійної 
авто- та метарефлексії – це забезпечує релевантність розроблюваного проекту. В 
організаціях, які реалізують інноваційну діяльність в лінійній схемі, подібна 
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можливість жорстко обмежена. Тому роль лідера у межах інноваційно-активного 
полісуб’єкту є перехідною, що залежить від здатності актора концептуалізувати образ 
інновації й доносити його специфікації до оточуючих.   

Таким чином, проведене первинне порівняння умов збірки ІАП рельєфно фіксує 
необхідність радикального переформатування підходів та інструментів, що 
забезпечують управління інноваційно-активною організацією.  
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Кон'юнктура ринку значною мірою залежить від його потенційних можливостей. 

Потенціал ринку - передбачувана сукупність виробничих і споживчих можливостей, що 
зумовлюють попит і пропозицію. До загального потенціалу ринку належать: фінансово-
кредитний потенціал, матеріально-технічна база сфери товарного обігу і платних послуг, а 
також економічно активний трудовий потенціал. Потенціал ринку продуктів і послуг 
реалізується через задоволення купівельного попиту, залучення товарної маси і маси 
послуг у сферу обігу і наступний їх перехід у сферу споживання (у сфері послуг ці два 
процеси не завжди розмежовані у часі, а у сфері товарного обігу їх, як правило, розділяє 
час). 

Метою оцінки потенціалу ринку є характеристика ринкових можливостей як на 
макро-, так і на мікрорівні. Оцінка загального потенціалу ринку потрібна підприємствам 
для аналізу власних можливостей з метою орієнтації на свою частку у розподілі чи 
завоюванні ринку. 

Структуру ринку розглядають з різних точок зору, що пов'язано зі складністю цієї 
системи господарських відносин, які стосуються усього комплексу економічних, 
політичних, соціальних, правових, моральних та інших аспектів життєдіяльності людини і 
суспільства 

Ринкові структури – стабільні утворення, що відрізняються один від одного 
кількістю і розмірами учасників, характером продукції, що випускається, умовами виходу 
на ринок.  

Типи ринкових структур: – досконала або чиста конкуренція; монополістична 
конкуренція; олігополія; чиста монополія. [1] 

Чиста (досконала) конкуренція – це тип ринку, який характеризується наявністю 
великої кількості продавців, що пропонують однорідну продукцію.  

В умовах чистої конкуренції існує дуже велика кількість фірм, що виробляють 
стандартизований (однорідний) продукт, наприклад, картоплю чи помідори. Нові фірми 
можуть досить легко увійти в галузь, тобто розпочати в ній виробничу або торгову 
діяльність. [2] 

Монополістична конкуренція характеризується великою кількістю виробників і 
продавців, що випускають диференційовану продукцію. Для даної моделі ринку 
характерна як цінова, так і нецінова конкуренція. Доступ на ринок відносно вільний, 
однак деякі бар'єри існують, наприклад патенти, ліцензії та інші. Контроль над цінами 
обмежений. [4] 

Диференціація виникає завдяки високій якості товарів, їх формі, дизайну, кращим 
умовам продажу і після продажного обслуговування, інтенсивності реклами. Покупці 
платять більш високу ціну за такі товари. У цьому і полягає монопольність виробників на 
свою диференційовану продукцію. [1] 

Олігополія існує тоді, коли декілька великих фірм, які виробляють однорідний або 
диференційований продукт, панують на ринку. Таких фірм буває, як правило, від двох до 
десяти. [3] 

Олігополістична конкуренція – (гр. oligos – мало) – це модель ринкової структури, 
за якої небагато великих фірм монополізують виробництво і реалізацію основної маси 
товарів. Тобто, мала кількість підприємству галузі, які контролюють основну частину 
ринку; високі бар′єри для входження в галузь; висока залежність підприємців 
олігополістів один від одного; контроль над ціною. Чиста (абсолютна) монополія – це тип 
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ринку, на якому єдина фірма виступає продавцем продукції, що не має близьких 
замінників (субститутів). [4] 

Для чистої монополії властиві такі риси: – один продавець і багато покупців; 
відсутність близьких замінників; монополіст диктує ціну на свій товар; обмеженість 
доступу до інформації; відсутність свободи входження на ринок.  

Це зумовлено наявністю майже нездоланних вхідних бар’єрів, основними з яких є: 
– правові обмеження (патенти, ліцензії тощо); економія, зумовлена великими масштабами 
виробництва; високі витрати на входження; власність на важливі ресурси та ін.  

Охарактеризовані ринкові структури ділять на дві групи: реальні та ідеальні типи. 
Олігополія та монополістична конкуренція відображають наявні ринки. Переважна 
більшість галузей економіки відносяться саме до цих ринкових структур.  

На відміну від олігополії та монополістичної конкуренції, чиста монополія і 
досконала конкуренція не представляють достатньо великої кількості реально наявних 
ринків. Вони є скоріше абстрактними, ідеальними типами ринкових структур. Тобто 
ідеальна ринкова структура є своєрідною абстракцією, до якої у більшій чи меншій мірі 
наближаються реально навні ринки. [3] 

Отже, на підставі сказаного можна зробити наступні висновки: – чиста (досконала) 
конкуренція – це тип ринку, який характеризується наявністю великої кількості продавців, 
що пропонують однорідну продукцію; чиста (абсолютна) монополія – це тип ринку, на 
якому єдина фірма виступає продавцем продукції, що не має близьких замінників 
(субститутів); монополістична конкуренція характеризується великою кількістю 
виробників і продавців, що випускають диференційовану продукцію; олігополія 
характеризується існуванням на ринку відносно малої кількості великих фірм, продукція 
яких може бути як однорідною, так і диференційованою. 

Метою оцінки потенціалу ринку є характеристика ринкових можливостей як на 
макро-, так і на мікрорівні. Оцінка загального потенціалу ринку потрібна 
підприємствам для аналізу власних можливостей з метою орієнтації на свою частку у 
розподілі чи завоюванні ринку.  
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With regard to the conduct of intelligence activities on the enterprise, it should be 
taken into account that the development of any organization is characterized by several stages. 
The stage of formation of the organization is characterized, above all, by high costs and 
insignificant profits. The main goal of the organization - is “not to die before being born”, and 
to create a solid foundation for further development [1, p. 252-253]. At this stage, the 
organization is in great need of experienced workers, good professionals able to quickly solve 
a wide range of problems, as the introduction of an effective division of labor, which provides 
a clearly defined range of responsibilities for each position, usually subsequent stages of the 
life cycle. At the same time, the organization does not have the opportunity to spend 
significant funds on wages. In this regard, the system of material incentives (which takes into 
account the actual contribution of each individual employee to achieve common goals) should 
be actively supplemented by other elements. For example, the relatively low level of wages 
can be offset by free labor at work, giving employees the opportunity to use company vehicles 
for personal purposes (overtime, of course), etc. In addition, it is very important to guide 
employees to the fact that as the organization will grow so will their personal well-being. For 
this purpose, such methods of incentives can be used as the transfer of company shares to 
employees on favorable terms, etc. At this stage (I) it is necessary that the system of 
motivation was quite flexible and allowed to take into account the individual needs of 
individual (most valuable to the organization) employees [2. p. 43]. 

At the stage of growth (II) there is an opportunity to streamline the structures of the 
organization, including in terms of staffing. The pay system is becoming more formalized as 
the assessment of the actual contribution of each individual employee becomes more 
complex. At this stage, on the one hand, there is a recruitment of new employees, and on the 
other - there is a task to keep the old ones who have already gained the necessary experience 
at the company. To attract new employees, it is necessary to provide them with an initial level 
of wages not lower than in similar organizations (market level of wages). However, the 
interests of older "employees" should not be oppressed. Thus, the role of material incentives 
will increase. But as the costs of the organization at this stage are growing (it is necessary to 
purchase new equipment, create new jobs, etc.), and profits are not very high, it becomes 
necessary to develop other methods of incentives: natural, social, additional. 

At the stage of maturity (III), when the organization is quite stable and successful, it 
needs to ensure the preservation of the achieved level. There is still a need to retain the old, 
most professional, productive employees, as well as to attract new employees with greater 
potential. At this stage, the organization has more opportunities than anyone else to increase 
labor costs. Wages may exceed the average market level. Various additional incentive 
payments are more widely used. 

Stage of recession (IV) is characterized by the need to adjust the structure of the 
enterprise (including staffing) in order to bring it into line with changing conditions (the 
emergence of new technologies, strengthening competitors, stabilizing the market and 
limiting sales growth, as well as political and economic situation in the country and abroad). 
Since this stage is associated with a decrease in profitability, it is necessary to optimize costs. 
Wage growth is limited. Moreover, as a rule, social programs are reduced, the amount of 
additional incentives is reduced. This can lead, on the one hand, to the dismissal of some 
employees, and on the other hand to difficulties in attracting new ones. 

At this stage, it is very important to apply various measures of moral incentives aimed 
at maintaining the "corporate spirit", which also gives employees the right to hope for 
adequate remuneration in the future when the situation improves. Bonus systems can be 
maintained to retain the most valuable employees. Although this will inevitably lead to a 
violation of the principle of fairness in remuneration [3]. 

 Taking into account these features , it is important to determine at what stage of 
development a competing organization is, because it largely depends on the methods of 
combating it in the market of goods (works, services). Thus, today, competitive intelligence in 
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the Ukrainian reality becomes the tool that minimizes risk and (ensures profit, since any 
measures  to prevent the intentions of competitors allow you to gain more stable position in 
the market. 
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With the development of market relations, consulting services become as necessary as 

banks, financial companies, insurance companies and so on. This is due to the fact that a 
market economy involves the formation of a healthy competitive environment, and the 
competitive advantages of such firms are innovation and qualified advice. In the early stages 
of economic development, the demand and variety of consulting services were insignificant. 
However, currently the range of consulting services has expanded significantly – in general, it 
is external financial audit, accounting services, educational, legal, recruitment services, 
project investment, consulting, crisis management services and others. [2, p. 36].  

The main reasons for the growth of demand for consulting services are competition, 
structural changes in enterprises, internationalization and globalization of business [1, p. 281]. 

The most in-demand services are strategy development, business plans and 
restructuring / reorganization services. 

The increase of the share of consulting services in the total volume of professional 
services, in particular, is due to: 

1) the special popularity of services for mergers and divisions of enterprises, services 
for financial rehabilitation of enterprises and services related to corporate finance; 

2) the growing number of transnational agreements; 
3) the complex economic situations that require non-standard operational solutions. 
Consulting firms can be specialized in certain profiles of consulting activities. 

Consulting can consist in preparation of packages of constituent documents at the creation of 
new enterprises. 

Specialists, with basic economic knowledge, master the general laws of human 
management to apply them to the implementation of their professional ideas, and the 
generalists focused on developing a methodology for such implementation. 

Recently, many audit-consulting and consulting firms are intertwining types of 
professional activities. These can be not only accounting and legal, but also personnel, 
marketing and management problems. The "blurring" of the boundaries of enterprise 
socialization is mainly due to the complexity of customer orders and competition among 
consulting firms. The range of consulting services may cover the following areas: 
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1) administrative management consultants deal with such issues as the formation and 
registration of enterprises, the organization of the office, data processing, the system of 
administrative control, etc. Their main task is to optimize enterprise management. They make 
recommendations on the following issues: division of functions between departments and 
units; optimization of the number of control levels; establishing labor discipline; compliance 
with the degree of importance of the functions performed by a particular department for the 
organization as a whole, its role in decision-making; 

2) financial management consultants deal with financial analysis of the enterprise; 
recommendations for choosing the method of financing; drawing up a program to attract 
investment through the placement of shares and units on the market; development of schemes 
for restoring solvency and managing the financial flows of the enterprise; taxes, accounting, 
credit, insurance; valuation of enterprises or property; preparation of business plans; 

3) personnel management consultants make decisions on staff selection, personnel 
control, remuneration system, training and personnel management, labor protection and the 
psychological climate in the team; 

4) marketing consulting aims to achieve the company's market goals by building 
adequate interaction between the company and the market. The task of marketing consultants 
is to ensure the functioning of the enterprise so that there is a viable demand for the goods and 
services produced by them. They deal with market research and provide decision-making in 
the field of sales, pricing, advertising, new product development, packaging, after-sales 
service; 

5) consultants in the field of production organization deal with issues of the production 
cycle: material and technical supply; choice of production process technology; use of 
equipment and its maintenance; processing of materials, their internal distribution; scheme of 
division of works; direct management of production activities; production planning and 
control; stimulating labor productivity; analysis of production costs; product quality 
assessment and control; packaging; design and improvement of products.; 

6) information technology consultants assist managers in making decisions on the 
purchase and maintenance of computer equipment and software, data processing and 
transmission; use of computer equipment and software to process data on operational 
activities and significant events outside the organization, etc .; 

7) general management consultants deal with such issues as assessment of the state of 
the enterprise as a whole and the characteristics of its external environment; defining the goals 
and value system of the organization; development of a general development strategy, etc. 

A clear idea of the types of consulting services is important at least because of it is 
based on their list you can identify areas of competitive intelligence – to determine the range 
of possible consulting firms in relation to the scope of the competing company and its 
implementation in order to further develop and implement measures at these companies to 
obtain the necessary information in the framework of competitive intelligence. That is why it 
is necessary to pay attention to some types of consulting, in particular, the following: 

1) management consulting – professional activity related to the provision of services 
by highly qualified specialists-consultants in the analysis of specific management problems, 
issuing recommendations and providing assistance in their implementation at a particular 
enterprise (facility); 

2) general management consulting – assistance in solving problems related to the very 
existence of the object of consulting and prospects for its development; 

3) consulting on administrative management (administration) – formation and 
registration of enterprises, organization of office work, data processing, system of 
administrative control, etc., the main task - to optimize management; 

4) financial management consulting – financial analysis of the enterprise; 
recommendations for choosing the method of financing; development of a program to attract 
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investment through the placement of shares and units on the market; development of schemes 
for restoring solvency and managing the financial flows of the enterprise, etc .; 

5) accounting services – services provided by accounting firms for the organization, 
maintenance, restoration or improvement of accounting. Accounting consultants can also 
advise their clients on accounting issues, procedures and technologies (software), use of 
accounting information to control financial issues of organizations (budget-cost ratio, turnover 
development, cost of supplies and inquiries), calculation for compilation annual reports for 
shareholders, external auditors, tax service, etc., as well as for forecasting the liquidity of the 
enterprise.. 
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На сьогодні, розвиток економіки України являє собою нові вимоги до 

управління конкурентоспроможністю вітчизняної продукції на підприємствах. 
Розвиток економіки, значно відрізняється від тих вимог, які були декілька років тому. З 
кожним роком все більше відчувається вплив інновацій у всіх сферах економічної 
діяльності, тому виникає потреба в сучасному управлінні конкурентоспроможністю 
продукції, зокрема використання принципів сучасного маркетингу, менеджменту і т.п.  
На сучасному етапі розвитку економіки України є актуальною проблема 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, тому що, насамперед  від 
цього залежить державна економіка, а саме її конкурентоспроможність. 
Конкурентоспроможність продукції підприємства – це головний фактор  
конкурентоспроможності потенціалу підприємства.Тому основне завдання 
виробничого підприємства є досягнення міжнародних стандартів продукції і 
конкурентоспроможності ії на ринку. 

Сучасний стан національної економіки досить таки не стабільний і має низку 
невирішених проблем, зокрема, забезпечення відповідного рівня 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції підприємств на міжнародному ринку. 
Забезпечення сталої конкурентоспроможності є одним з головних завдань економіки 
України. 

Для того щоб зрозуміти сутність конкурентоспроможності продукції 
підприємств, потрібно розглянути це визначення з різних сторін, так як воно достатньо 
багатогранне (табл.1). 
 

Таблиця 1 – Визначення терміну «Конкурентоспроможність продукції 
підприємства». 
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Автор Визначення 

С. Гаркавенко 

Конкурентоспроможність продукції підприємства – здатність 
підприємства створювати, виробляти і продавати товари та послуги, 
цінові й нецінові якості яких привабливіші, ніж в аналогічної 
продукції конкурентів [1]. 

В. Васильков 

Конкурентоспроможність продукції підприємства – це рівень 
його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у 
нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної 
спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, 
менеджменту (особливо – стратегічного поточного планування), 
навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких 
результуючих показниках, як, зокрема, якість продукції, 
прибутковість, продуктивність [2]. 

Р. Дименко 

Конкурентоспроможність продукції підприємства – це 
відносна характеристика, яка відображає відмінності у розвитку даної 
фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем задоволення 
своїми товарами потреб людей і за ефективністю виробничої 
діяльності [3]. 

 
Таким чином, бачимо що конкурентоспроможність залежить від багатьох 

факторів, які впливають на підприємство та продукцію. Розвиток  
конкурентоспроможності підприємства супроводжується поступовою трансформацією  
конкурентоспроможності продукції на конкурентоспроможність економіко-виробничих 
систем [4]. 

 Не дивлячись на те, що сутність понять достатньо відрізняється, але сенс 
залишається той самий. Конкурентоспроможність продукції є однією з ключових ланок 
конкурентоспроможності підприємств, саме тому конкуренція тісно пов’язана з  
виробництвом продукції. Виробники пропонують подібну продукцію, а споживачі 
вибирають найкращі товари за розумними цінами. Конкуренція - це суперництво між 
виробниками з вигідними умовами для виробництва та продажу товарів чи послуг. 

Конкурентоспроможність продукції підприємства формується на всіх стадіях 
виробництва і просування товару до споживача. Поняття конкурентоспроможності 
товару вужче, ніж, конкурентоспроможність підприємства, яка, по-перше, є поняттям 
стабільним і не може змінитися протягом нетривалого часу; по-друге, 
конкурентоспроможність товару ґрунтується тільки на реакції споживача і не враховує 
таких факторів, як ефективність виробництва, норма прибутку, наявність ефективної 
стратегії; по-третє, підприємство, яке змінило ціну на свій товар, не може одразу 
змінити власну конкурентоспроможність [4]. 

В даний час проблема конкурентоспроможності підприємств є досить гострою. 
Зрештою, з дедалі більш конкурентними ринковими відносинами, лідерські позиції 
займають підприємства, здатні швидко змінювати методи управління, 
пристосовуватись до технологічних інновацій і т.п. 

Впровадження процесів з використанням новітніх технологій, обладнання, 
матеріалів різних типів вимагають постійного контролю якості технологічних операцій, 
що сприяє  забезпеченню висококонкурентної продукції та задоволення попиту 
споживачів. Тому виробництво конкурентоспроможної продукції, а також її реалізація 
є обов’язковими умовами для конкурентоспроможності потенціалу підприємств.  

Отже, конкурентоспроможність продукції підприємства є основою 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства і представляє собою два різні 
поняття, які тісно взаємопов’язані один з одним. В загальному значенні 
конкурентоспроможність продукції підприємства - це здатність підприємства 
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створювати, виготовляти та продавати  товари та послуги, які є більш привабливими, 
ніж подібні товари у конкурентів. Для досягнення в Україні стабільної 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку, повинна впроваджуватись 
відповідна державна політика в усіх сферах діяльності суспільства. Що в подальшому 
може забезпечити сталий розвиток конкурентоспроможності підприємств України. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Гаркавенко С. Маркетинг : [підручник] / С. Гаркавенко. –5-те вид. доп. – К. : 

Лібра, 2007. – 720 с. 
2. Васильков В. Організація виробництва : [навч. посібник] / В. Васильков. – К. : 

КНЕУ, 2003. – 524 с. 
3. Дименко Р. Конкурентні стратегії як засіб забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства / Р. Дименко // Економіка розвитку. – 2011. – № 
3 (39) 

4. Козловський Є.А. Конкурентоспроможність продукції підприємства через 
призму глобальної конкурентоспроможності / Козловський Є.А.. // Економічна наука. – 
2017. – №10. – С. 919–921. 

 
 
 

КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
 

А.О. Сокір,  С.С. Свірідова , к.е.н., доцент 
 

Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса 
 
В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність організації є однією з 

найважливіших її сил. В Україні, при нинішніх ринкових відносинах, вивчення даної 
категорії вельми актуально, так як при посиленні ролі споживача з'являється жорстка 
конкурентна боротьба за ринки збуту товарів. Саме тому проблема забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства має вирішальну роль. 

Щоб успішно функціонувати на ринку, організації потрібно оцінювати 
внутрішні можливості. Для оцінки потенційних можливостей суб'єктів господарювання 
застосовують поняття» потенціал підприємства «під яким розуміють» сукупність 
ресурсів та виробничих можливостей підприємства, які можуть бути використані для 
досягнення його цілей " [1]. В цілому, потенціал підприємства-складна система, до 
складу якої входять різні його підвиди, одним з них є конкурентний потенціал. Саме ця 
складова характеризує потенційні можливості підприємства вижити в умовах 
конкурентної боротьби. 

Необхідність дослідження конкурентного потенціалу та його оцінки обумовлена 
тим, що» знання основних його складових і ступеня їх розвитку у конкретної компанії 
визначає майбутні напрямки розвитку діяльності підприємства " [2]. 

Під конкурентним потенціалом розуміється вже "комплекс можливостей і 
ресурсів підприємства, що забезпечує отримання конкурентних переваг на ринку і 
досягнення поставлених стратегічних конкурентних цілей" [3]. 

Основою конкурентного потенціалу є ресурсний потенціал підприємства, то 
формування конкурентного потенціалу передбачає прирощення певного виду 
ресурсного потенціалу. 

Внутрішній конкурентний потенціал підприємства може бути представлений 
ресурсами, такими як: матеріальні, фінансові, інформаційні, трудові та основними 
фондами. 
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До зовнішніх конкурентних можливостей фірми відносять ринкові фактори, які 
сприяють реалізації конкурентних переваг компанії. 

Управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства передбачає 
оцінку його справжнього стану, посилення на перспективу і результативне 
застосування в поточний період часу. 

Етапи планування та реалізації стратегії формування КПП: 
1. Дослідження макросередовища, в якій функціонує організація з точки зору 

наданих можливостей і можливих загроз для підприємства; 
2. Аудит сильних і слабких сторін організації. Співвіднесення можливостей 

компанії зі станом зовнішнього середовища; 
3. Аналіз основних структурних компонентів КПП. Оцінка КПП в зіставленні з 

основними конкурентами. Фактори, що впливають на вибір формування стратегії КПП: 
фінансові можливості фірми, етап життєвого циклу товари та/або фірми, ступінь 
однорідності ринку і товару, стратегії конкурентів, тип ринку. Вибір варіанту стратегії: 
нарощуванні ресурсу при його нестачі або відсутності, ефективне використання 
ресурсів при його високому або достатньому рівні; 

4. Контроль реалізації стратегії КПК. Оскільки реальні умови реалізації можуть 
суттєво відрізнятися від планованої обстановки, то найчастіше виникає необхідність у 
корекції прийнятої до реалізації стратегії [4]. 

Якщо розглядати конкурентний потенціал з економічної точки зору, то головним 
є його ефективне використання, а не його величина, адже потенціал – це лише 
можливість, якою підприємство може скористатися, а може і ні. 

Ефективність використання конкурентного потенціалу досить широка і може 
залежати від управління організацій до продукції, що випускається їм або послугами, і 
від кожного елемента в системі організації буде залежати загальний показник 
ефективності реалізації конкурентного потенціалу. 

В цілому ж, навіть при незначності величини потенціалу як такої, вона повинна 
бути оптимальною, щоб у підприємства була можливість конкурувати на ринку. 

Оцінка конкурентного потенціалу відбувається за наступними етапами: 
1. Збір та обробка інформації. Для аналізу необхідна інформація, зібрана за 

певний термін і характеризує конкурентний потенціал і результати діяльності 
підприємств, які є конкурентами. 

2. Кількісна оцінка конкурентного потенціалу. Проводиться кількісна оцінка 
компонентів КПП. Оцінюється ресурсний потенціал, інноваційний, маркетинговий і 
ринковий потенціал. 

3. Порівняльна оцінка конкурентного потенціалу підприємства. Проводиться 
порівняльний аналіз по кожному компоненту потенціалу по всіх підприємствах і 
досліджується Динаміка по роках. Розраховуються відхилення для кожного 
підприємства від середнього значення, підприємства виставляють бали в порядку 
зростання по кожному компоненту і визначають загальний бал для КПП. 

4. Визначення "вузьких" місць в КПП. Для підприємства виявляються 
показники, що негативно впливають на ефективність використання КПП. По кожному 
становить компоненту конкурентного потенціалу визначається обсяг відповідного 
ресурсу, якість ресурсу та ефективність використання ресурсу, проводиться 
порівняльний аналіз з даної сукупності підприємств, яка дозволяє визначити, яка із 
складових компонентів конкурентного потенціалу даного підприємства є «вузьким» 
місцем, негативно впливає на розвиток підприємства. 

При аналізі КПП потрібно комплексно підходити до його оцінки, так як 
потенціал створюється завдяки поєднанню декількох факторів. Комплексний аналіз 
дозволяє узагальнити ефективність використання КПП, наявність і зростання якого є 
гарантом конкурентоспроможності підприємства. 
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Проаналізувавши інформацію щодо даної теми, можна зробити висновок, що 
КПП – сукупність показників підприємства, що характеризують його сили, можливості, 
ресурси, запаси, які в свою чергу створюють і зберігають стійкі конкурентні переваги 
на ринку і забезпечують підприємству високий конкурентний статус. 
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Конкурентоспроможність економічної системи будь-якого рівня значною мірою 

визначається структурою основного капіталу. Високий ступінь зношеності основних 
фондів (близько 75%) в Україні та використання застарілих технологій спричинює 
значну ресурсомісткість вітчизняного виробництва і як наслідок – низьку ефективність, 
а відтак і конкурентоспроможність національної економіки, а також загострює 
соціальні (неналежні умови праці, виробничий травматизм та ін.) і екологічні (надмірне 
техногенне навантаження на навколишнє природне середовище) проблеми в 
суспільстві. [1] 

Загалом рівень оновлення основного капіталу характеризує потенціал економіки, 
а динаміка його вартості відображає загальні тенденції соціально-економічного 
розвитку і здатність капіталу до розширеного відтворення. Відтак для того, щоб 
досягти технічного рівня індустріально розвинених держав, Україні необхідно довести 
показник оновлення основного капіталу до 8-10% у рік. З іншого боку, спостерігається 
значне переважання коефіцієнта оновлення над коефіцієнтом вибуття: майже у 8 разів в 
Україні і в понад 10 разів – у Західному регіоні [2]. 

Співставлення трендів часткових інтегральних індексів засвідчило тенденційне 
відставання значень інтегрального показника руху від значень показників техніко-
економічного стану і показників ефективності основного капіталу. Це є 
підтвердженням тези про неналежний загальний рівень оновлення основного капіталу, 
що, своєю чергою, здійснює негативний вплив на стан і перспективи розвитку 
національної економіки. 

Рівень рентабельності (прибутковості) основного капіталу відображає величину 
прибутку підприємства, що припадає на одиницю вартості основного капіталу суб'єкта 
господарювання. Визначається відношенням чистого прибутку до середньорічної 
вартості основного капіталу і визначається у процентах. 

Показник рівня рентабельності основного капіталу можна визначити за валовим 
та чистим прибутком. Ефективне використання основних засобів і виробничих 
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потужностей дозволяє збільшити виробництво необхідної суспільству продукції, 
підвищити віддачу створеного виробничого потенціалу, знизити собівартість продукції, 
підвищити рентабельність виробництва. Поліпшення використання основних засобів 
призводить також до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей під 
час зміни обсягу виробництва, сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в 
термінах фізичного та морального зносу, прискорення темпів оновлення основних 
засобів. 

Успішне функціонування основних засобів залежить від екстенсивних та 
інтенсивних факторів поліпшення їхнього використання. Екстенсивні означають, що, з 
одного боку, буде збільшений час роботи діючого обладнання за календарний період, а, 
з іншого – підвищена його питома вага в загальному складі обладнання, що 
використовується на підприємстві. 

Для збільшення часу роботи обладнання необхідно: скоротити та ліквідувати 
внутрішньо змінні простої обладнання шляхом підвищення якості ремонтного 
обслуговування, своєчасного забезпечення виробництва робочою силою, сировиною, 
паливом; скоротити цілодобові простої обладнання, що підвищить змінність його 
роботи. 

Інтенсивний напрямок підвищення ефективності використання основних засобів 
припускає підвищення ступеня завантаження обладнання в одиницю часу (шляхом 
модернізації обладнання, встановлення оптимальних режимів його завантаження). 

Протягом останніх років(2018-2020) на багатьох підприємствах різних галузей 
України спостерігається низький рівень ефективності відтворювальних процесів. 
Коефіцієнти оновлення машин і устаткування, тобто найактивнішої частий основних 
засобів на промислових підприємствах, коливаються в межах від 2-3 % загального 
їхнього обсягу, а коефіцієнт економічного спрацювання досягає 50-55 % загальної 
вартості.[3]. Парк діючого виробничого устаткування майже на третину фізично 
спрацьований і технічно застарілий. Саме цим передовсім пояснюється невідкладне 
завдання прискорення й підвищення ефективності відтворення основних засобів, 
зростання технічного рівня підприємств. За сучасних умов слід запровадити і 
реалізувати такі головні напрями інтенсифікації відтворення основних засобів: 

– прискорення розвитку машинобудівного комплексу України, радикальна 
перебудова його структури з метою максимально можливого задоволення попиту на 
достатньо широку номенклатуру різних видів машин та устаткування, забезпечення 
виготовлення нових поколінь техніки і закінчених (технологічно зв'язаних) систем 
машин, розроблення та організація виробництва тих знарядь праці, які раніше взагалі 
не виготовлялись або імпортувались з інших країн; 

– зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних напрямах науково-
технічного прогресу, розвитку передусім наукомістких виробництв, істотному 
підвищенні техніко-організаційного рівня та соціально-економічної ефективності 
виробництва на підприємствах; 

– дотримання кожним підприємством власної стратегії технічного, 
організаційного та економічного розвитку; переорієнтація інвестиційної політики на 
максимальне технічне переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об'єктів; 
збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно 
малоефективних машин та устаткування, перехід до комплексного оновлення техніко-
технологічної бази підприємств; 

– створення ринкового економічного механізму, спроможного забезпечити 
заінтересованість усіх ланок управління у здійсненні ефективних відтворювальних 
процесів і сприйнятті науково-технічних та організаційних новацій (нововведень).[3]. 

Практична реалізація зазначених напрямів інтенсифікації відтворювальних 
процесів потребує не лише активної інженерно-виробничої діяльності, а також 
мобілізації вагомих фінансових ресурсів. У повному обсязі вона можлива за умови 
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передусім постійної державної підтримки, безпосередньої участі багатьох інститутів 
ринкової інфраструктури та іноземного капіталу. 

В умовах ринку система господарювання в цілому повинна передбачати достатні 
економічні стимули для забезпечення ефективного використання основних засобів, 
усього майна підприємств. Дійова система таких економічних стимулів на 
підприємствах різних галузей економіки України поки що перебуває лише на стадії 
розроблення і розвитку. Швидкому її запровадженню сприятимуть: удосконалення 
податкового законодавства; побудова механізму оплати праці залежно від кінцевих 
результатів виробництва; гнучкіша амортизаційна та інвестиційна політика; державна 
підтримка реалізації великих інвестиційних проектів, інтенсифікація зовнішньо-
економічної діяльності; розвиток фінансового ринку та здешевлення вартості 
кредитних ресурсів. 
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Малий бізнес має важливе значення для економіки України і характеризується 

незалежним управлінням, приватним капіталом, локальністю та порівняно невеликими 
розмірами підприємств. Малі підприємства успішно конкурують з великими і 
середніми підприємствами, швидше реагують на зміни кон'юнктури ринку та ближче 
до споживача. Вони забезпечують великі підприємства запасними частинами та 
комплектуючими, надають суміжні послуги, забезпечують канали збуту продукції. 
Основними перевагами малих підприємств є: розмір ринку, інновації та зміни, 
особистий контакт, соціальна адаптація [1]. 

Для розуміння ролі і значення малих підприємств в економіці України 
проаналізуємо їх діяльність за 2013-2019 рр. (табл. 1). 

 
Таблиця 1 - Кількість малих підприємств в Україні 

Роки 
Кількість малих 

підприємств, 
одиниць 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

з них 
мікропідприємства, 

одиниць 

у % до загальної 
кількості підприємств 

2013 1702201 98,9 1637180 95,1 
2014 1915046 99,1 1859887 96,3 
2015 1958385 99,2 1910830 96,8 
2016 1850034 99,2 1800736 96,5 
2017 1789406 99,1 1737082 96,2 
2018 1822671 99,1 1764737 95,9 
2019 1922978 99,1 1864013 96,0 
Джерело: [2] 

 
За 2013–2019 рр. чисельність малих підприємств в Україні збільшилась на 13% і 

склала 1,9 млн. одиниць, що становить 99,1% від загальної кількості підприємств. У 
2016 р. та 2017 р. чисельність підприємств щорічно скорочувалася, що було пов'язано з 
несприятливою економічною ситуацією і військовими діями на Сході України. 
Починаючи з 2018 року чисельність малих підприємств щорічно збільшувалася 
приблизно на 100 тис. одиниць.  

Важливим показником діяльності малих підприємств є число зайнятих 
працівників, який є нерівномірним за регіонами України і залежить від багатьох 
факторів: розвитку промисловості і ділової активності регіону. Але, в цілому, по 
Україні ситуація в малому бізнесі в останні роки в цьому плані не поліпшується, про 
що свідчать дані Державної служби статистики України за 2013-2019 рр. [2]. 
Чисельність працівників, зайнятих в малому бізнесі в 2015 р в порівнянні з 2013 р 
скоротилася на 10,5% і, починаючи з 2015 р, стала поступово збільшуватися. У 2019 
році вона досягла показника 4,3 млн. осіб, що склало 47,9% від числа зайнятих в країні. 

Ще одним дуже важливим показником розвитку малих підприємств є економічні 
результати діяльності. У 2019 р малими підприємствами було вироблено продукції 
(робіт, послуг) на суму 1971,2 млрд. грн. або 28,2% від загального обсягу виробництва 
в економіці України. За період 2013-2019 рр. цей показник виріс в 3,8 рази (табл. 2). 

Аналогічна ситуація спостерігається і за обсягами реалізованої продукції 
(товарів, робіт послуг) малими підприємствами України, які у 2019 р збільшилися до 
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2698,2 млрд. грн. і склали 25,6% від аналогічного показника по економіці України. 
 
Таблиця 2 – Обсяг виробленої і реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) 

малими підприємствами України 

Роки 
Обсяги 

виробництва, 
тис. грн.  

Обсяги реалізації, 
тис. грн. 

У % до загального показника 
обсяги 

виробництва обсяги реалізації 

2013 513644147,8 933717719,7 19,8 21,6 
2014 616086215,8 981300032,3 21,3 22,0 
2015 745058778,6 1318974151,5 21,6 23,7 
2016 1014203794,5 1651982037,2 24,0 24,5 
2017 1319332391,1 2067799291,6 24,7 24,9 
2018 1605385409,8 2496947692,2 25,9 25,0 
2019 1971187073,0 2698213388,2 28,2 25,6 

Джерело: [2] 
 
В останні роки намітилася тенденція по збільшенню чистого прибутку і 

рентабельності всієї діяльності малих підприємств України (табл. 3).  
 
Таблиця 3 – Чистий прибуток (збиток) і рентабельність всієї діяльності малих 

підприємств України 

Роки 

Підприємства, які отримали 
прибуток 

Підприємства, які отримали 
збиток Чистий 

прибуток 
(збиток), 
тис. грн. 

Рента-
бельність, 

% 
фінансовий 
результат, 
тис. грн. 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
тис. грн. 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 
2013 35748243,3 65,0 65169157,5 35,0 -29420914,2 -6,2 

2014 45236579,9 65,7 224534098,7 34,3 
-

179297518,8 -26,5 

2015 89390371,4 73,5 207584793,3 26,5 
-

118194421,9 -13,6 
2016 99298703,5 72,8 131505497,7 27,2 -32206794,2 -3,6 
2017 107934736,0 72,3 128906600,0 27,7 -20971864,0 -2,0 
2018 127658914,9 73,7 95790278,2 26,3 31868636,7 2,7 
2019 162563009,8 73,3 73113631,4 26,7 89449378,4 7,0 
Джерело: [2] 

 
З кожним роком збільшується кількість малих підприємств, які отримали 

прибуток. Якщо в 2013 р тільки 65% малих підприємств отримало прибуток, то в 2019 
року їх кількість зросла до 73,3%. В цілому малими підприємствами тільки в 2018 і 
2019 роки. був отриманий чистий прибуток. Розмір його у 2019 р в порівнянні з 2018 р. 
збільшився в 2,8 рази. Що стосується рентабельності всієї діяльності малих 
підприємств, то вона в 2019 р склала 7%, що в 2,5 рази більше, ніж в попередньому 
році. 

Таким чином, малі підприємства відіграють важливу роль в економіці України і 
головним завданням в цьому напрямку є виведення їх на абсолютно новий рівень 
розвитку, що дозволить наблизити Україну за соціальними стандартами та 
економічними показниками до рівня європейських держав. 
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Однією із основних світових тенденцій сучасних підприємств є створення 
єдиного логістичного комплексу, який може забезпечити оптимальне використання всіх 
наявних ресурсів. Так як логістика є одним із чинників підвищення 
конкурентоспроможності, то для того, щоб визначити можливості та ресурси 
підприємства необхідно перш за все оцінити його логістичний потенціал. 

Потенціал - це сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, 
що можуть бути використані в певній сфері. [1] 

Поняття логістичного потенціалу є відносно новим, і тому науковці 
інтерпретують його по-різному. Надамо узагальнююче визначення даного поняття: 
логістичний потенціал - це похідна від “економічного потенціалу”, яка розглядає його 
зі сторони логістики. [2] 

Конкурентоспроможність у логістичному аспекті - це оптимальна організація 
економічних потоків, що дозволяє підприємству використовувати всі свої переваги. [3] 

Управління логістичною діяльністю безпосередньо пов’язано із стратегічним 
плануванням на довгострокову перспективу.  Тобто логістичний потенціал передбачає 
раціональне використання всіх можливих транспортних ресурсів для досягнення 
довгострокових цілей підприємства. 

Аналіз логістичного потенціалу починається з комплексної оцінки стану 
підприємства, відповідно до виду діяльності підприємства, його місії, довгострокових 
цілей та ресурсів, що стосуються логістики. При цьому визначається наявний та 
прихований потенціал фірми. Далі на основі отриманих даних розробляється 
логістична стратегія, орієнтована на розвиток найбільш пріоритетних напрямків. На 
наступному етапі обрана стратегія реалізується відповідно до визначеного плану. І при 
реалізації обов’язково повинен проводитися контроль та при необхідності коригування. 

Якщо при управлінні логістичний потенціал розглядається як єдине ціле, то при 
оцінці рівня використання він розглядається як сукупність всіх потенціалів 
підприємства та при розрахунках поділяється на ряд етапів: 

1. Визначення структури логістичного потенціалу 
2. Кількісна оцінка потоку потенціалу 

На даному етапі обираються кількісні показники для оцінки рівня використання 
потенціалу потоку, встановлюються та розраховуються їх значення. 
3. Якісна оцінка потоку потенціалу 
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В свою чергу якісні показники необхідні для визначення рівня управління 
логістичними бізнес-процесами, тут також обираються необхідні, встановлюються та 
розраховуються їх значення. 

4. Розрахунок інтегрального показника 
Інтегральний показник використання логістичного потенціалу розраховується за 

формулою 1: 
Iлп=ni=1nKi=nКеф.вих*Крівн. пост*Квх.вих.*Кзап.вих*Кобсл*Кб.в.*Кзав.пот.  

  (1) 
де Iлп - інтегральний показник логістичного потенціалу, 
n - кількість показників, 
Пin- сума показників логістичного потенціалу, 
Кеф.вих- коефіцієнт рівномірності поставок 
Крівн. пост- коефіцієнт співвідношення вхідних та вихідних односторонніх 
матеріальних потоків 
Квх.вих.- коефіцієнт співвідношення запасів та вхідного матеріального потоку; 
Кзап.вих- коефіцієнт співвідношення запасів та вихідного матеріального потоку; 
Кобсл- коефіцієнт якості обслуговування споживачів; 
Кб.в.- коефіцієнт безвідмовності обслуговування споживачів продукції; 
Кзав.пот.- коефіцієнт завантаженості потужностей. 

Шкала критичних значень даного показника виглядає наступним чином: 
 до 0,4 - низьке значення; 
 0,4-0,6 - середне значення; 
 0,6-0,8 - високе значення; 
 0,8 та вище - дуже високе значення. 

Оцінка складових логістичного потенціалу зазвичай проводиться у розрізі 
функціональних областей логістики, а саме у сферах закупівлі, виробництва та 
розподілу.[5] 
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 Для практичної реалізації обраної стратегії технологічного розвитку виробничої 
системи розробляють науково обґрунтовану з передплановими дослідженнями 
програму конкретних заходів стосовно модернізації технологічних процесів; оновлення 
продукції, що випускається; удосконалення методів організації виробництва і праці; 
формування адекватної системи менеджменту і т.д. Заходи, що входять до складу 
програми, повинні бути всебічно збалансовані та підкріплені розрахунками очікуваної 
результативності їх впровадження [3, с. 198]. 

Федулова Л. відмічає: «За останні роки спостерігається значне відставання 
національної економіки від економіки розвинутих держав світу за рівнем 
технологічного розвитку та продуктивністю виробництва. Підприємства й до цього 
часу залишаються технологічно відсталими, енергоємними, більшість із них не 
здійснює суттєвої інноваційної діяльності [6, с. 380]. 

Кожне впровадження економічно ефективних нововведень в господарську 
діяльність виробничої системи обов'язково супроводжується зміною, а в разі 
великомасштабних інновацій руйнуванням всієї або деякої її технологічної основи і 
утворенням нової, більш прогресивної структури [5, с. 57] . 

Подібні явища і процеси відбуваються повсюдно в складних фізичних і 
біологічних системах, які є відкритими і допускають можливість вторгнення нових 
елементів. Новий науковий напрям, предметом дослідження якого виступають такі 
системи, називається синергетикою [1, с. 204]. 

Одна з головних тем синергетики визначається як вивчення так званої 
структурної стійкості системи.  Під цією назвою мається на увазі здатність системи 
зберігати в цілісності свою основну структуру перед обличчям можливих зовнішніх 
впливів і внутрішніх обурень. В структурно стійкій системі нові елементи, які 
потрапляють в неї ззовні або виникають в ній спонтанно, не мають можливості 
розвиватися і після деякої конкурентної боротьби зі старими, що вже були встановлені, 
частинами системи зникають з неї. 

З точки зору успішного впровадження інновацій великий інтерес представляють 
системи, які мають відносно малу стійкість або взагалі можуть бути охарактеризовані 
як структурно нестійкі.  У цьому випадку, як правило, досить ефективні нововведення 
можуть бути успішно використані в даній виробничій системі, а також поліпшити її 
економічні показники [2, с. 78 – 79]. 

Автором розглянуто клас виробничих систем (підприємств, галузей, регіонів), 
які можуть бути описані за допомогою нелінійних оптимізаційних економіко-
математичних моделей. Для таких систем сформульовано умову структурної стійкості 
щодо деякої безлічі нововведень (нових технологій) як вимогу нерозв'язності певної 
контрольної нерівності на безлічі позитивних чисел (векторів). На цій основі у 
відповідності до принципів синергетики розроблені способи зниження стійкості 
шляхом управління зовнішніми засобами на виробничу систему [4]. 

В якості таких засобів можуть застосовуватися варіювання потоків зовнішніх 
обмежених ресурсів, введення і зняття локальних обмежень на інтенсивності базових 
(старих) технологій, зміна цін на кінцеву продукцію системи.  У зв'язку з цим автором 
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виведені необхідні умови виживання, які повинні виконуватися для нових технологій, 
які претендують на включення в структуру даної системи, а також запропоновано 
алгоритми розрахунків для процесів переходу до нової технологічної структури [4, с. 
266 – 275]. 

Розроблені економіко-математичні моделі системи управління інноваційними 
процесами на підприємстві та оптимального складу інноваційних проектів на стадії 
стратегічного планування дають можливість вибрати найкращі шляхи адаптації нових 
технологій в існуючих умовах і дослідити зворотній їх вплив на стару структуру 
(можливо, аж до її повного руйнування).  Ці розрахунки дозволяють оцінити рух 
економічного ефекту нововведення в динаміці, а також терміни його повної реалізації і 
ступінь стійкості виникаючої нової структури. 
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Національна економіка знаходиться в самому незадовільному  стані за останні 

тридцять років. ВВП такий, що навіть соромно говорити. Існує постійна загроза 
дефолту. Живемо від однієї позики у МВФ до іншої. Виробничі фонди застаріли, рівень 
їх знижується. Галузева структура не просто погіршилася за роки незалежності - вона 
абсолютно не відповідає національним інтересам і життєвим потребам населення. Всю 
банківську систему України, по суті, можна порівняти з якимось середнім за розмірами 
банком будь-якої європейської країни. Цю ситуацію неможливо змінити за 3-5 років. Є 
боязка надія, що в найближче десятиліття, при вольовій рішучості влади і не пасивності 
суспільства, Україна в змозі стати за рівнем розвитку європейською країною з 
європейською ментальністю.  

Бюджет є важливою складовою економічної політики держави, одним з 
основних факторів економічного зростання і стимулювання підприємницької 
активності в Україні. Шляхом формування бюджетної політики держава може 
ефективно впливати на ту чи іншу галузь економіки. Це може проявлятися через 
реалізацію відповідних державних замовлень, введення, формування податкової 
політики та напрямків формування бюджетів всіх рівнів.[1, с.20]. 

Існуюча сьогодні практика формування державного бюджету є економічно 
неефективною, зарегульованою  і непрозорою, що створює сприятливий грунт для 
неефективного та нецільового використання бюджетних коштів. Розподіл бюджетних 
коштів "зверху" показало свою неефективність внаслідок того, що багато реципієнтів 
або не отримали, або отримали не всю суму необхідних коштів і не в установлені 
терміни. Крім того, місцеві бюджети фактично не мали реальної зацікавленості в 
збільшенні бюджетних надходжень через зарегульованість формування бюджету і 
обмеженість органів місцевого самоврядування в можливостях використання коштів, 
що надходять до місцевих бюджетів. А непрозорість реалізації бюджетного процесу 
зводить нанівець будь-які спроби щодо підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів.  

Прийняття свого часу в Україні Бюджетного кодексу мало б навести порядок в 
системі державних і місцевих фінансів, що дозволить внести стабільність і 
прогнозованість, від якої виграють усі - і місцеві органи державної влади, і бізнесмени, 
і звичайні громадяни, а сам закон про держбюджет зменшиться мінімум удвічі [2]. Крім 
того, цей Кодекс максимально наближений до вимог ЄС щодо бюджетної сфери, що не 
тільки позитивно позначиться на його якості, але і знімає питання про необхідність 
подальшої його уніфікації з бюджетним законодавством Європейського союзу, що є 
додатковим гарантом стабільності в цій сфері. 

Перш за все слід зазначити, що Кодексом ліквідована так звана українська 
бюджетна "матрьошка", по якій центр розподіляв фінанси по областям, області - по 
районам і т.д., а в результаті до кінцевих споживачів фінанси не доходили взагалі. 
Таким чином, на сьогодні всі бюджети виведені на прямі взаємовідносини з Центром 
через Казначейство. В результаті мер міста виходить з-під впливу губернатора, стає 
більш зацікавленим в економічному розвитку міста та, як підтверджує статистика, 
починає набагато активніше працювати в напрямку залучення інвестицій. 

Окремо слід відзначити, що в Кодексі дано не тільки визначення, але і повна 
регламентація проведення і контролю такого процесу, як бюджетна трансакція. В 
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результаті буде істотно посилено контроль за використанням бюджетних коштів і, 
завдяки цьому, вдається з часом позбутися такого негативного явища, як заборгованість 
бюджету. Крім того, якщо обсяг закупівель перевищує 10 тис. євро, повинен 
проводитися тендер.  

У Кодексі досить чітко виписані всі процедури, пов'язані з розробкою, 
прийняттям і контролем виконання головного фінансового документа країни. 

Замість бюджетної резолюції вводиться новий документ з назвою "Основні 
напрями бюджетної політики на відповідний бюджетний період", який готує не 
парламент, як це було раніше, а уряд, на основі якого після затвердження депутатами 
готується безпосередньо законопроект [3]. Таким чином, ініціатива по розробці 
бюджету зміщена в бік КМ України, що є логічним, оскільки саме КМ України 
відповідальний за виконання бюджету.  

Дана чітка відповідь на питання, який бюджет за яке фінансування відповідає. У 
Кодексі чітко розділені повноваження між бюджетами. Держбюджет відповідає за 
фінансування загальнодержавних інститутів - судочинство, силові, контролюючі 
органи. Місцеві бюджети фінансують функції, наближені безпосередньо до споживачів 
- школи, дитсадки, лікарні та ін. Концептуальним проривом і для Кодексу, і для 
системи фінансування в Україні в цілому є визнання державою того, що, якщо вона 
надає пільги, то вона повинна їх і фінансувати.  

За місцевими бюджетами закріплюється лише ті податки, які не можуть 
негативним чином вплинути на економіку країни. До ексклюзивним доходах місцевих 
бюджетів віднесено прибутковий податок, плата за землю, надходження від продажу 
землі несільськогосподарського призначення і податок на прибуток комунальних 
підприємств, які Центр буде враховувати тільки статистично. 

Перерозподіл коштів відтепер буде здійснюватися по так званій формульній 
системі, коли трансфери розраховуються за єдиною для всіх формулою, параметри якої 
обумовлені в Кодексі. 

Причому зазначений підхід створює істотний стимул для місцевих органів 
самоврядування щодо збільшення дохідної частини. У Кодексі вводиться так званий 
коефіцієнт вирівнювання, розмір якого встановлює парламент в законі про 
держбюджет. Залежно від цього розміру в місцевих бюджетах може залишатися до 40% 
понад планових надходжень. 

Вже давно йде мова про необхідність скасування практики планування штрафів і 
доведення планів з їх збирання на місця. На сьогодні ситуація дещо змінилася - хоч 
планувати штрафи і не припинили, але їх вивели з дохідної частини місцевих бюджетів, 
що може істотно знизити адміністративний тиск, в першу чергу в сенсі скорочення 
кількості перевірок, які в багатьох випадках ініціюються якраз місцевою владою. 

Можна очікувати певного пожвавлення фондових ринків - Кодекс, суворо 
регламентує вимоги, дозволяє всім органам влади проводити внутрішні запозичення, а 
з населенням понад 800000 жителів - і зовнішні. Заборонена практика міжбюджетного 
кредитування (ст.73), а в разі наявності короткострокового касового розриву бюджетам 
рекомендовано звертатися в кредитно-банківські установи. 

У Бюджетному кодексі є стаття 27, згідно з якою Бюджетному комітету 
доручається аналізувати вплив на бюджет усіх представлених проектів законів, хоча 
обов'язковість такого аналізу для прийняття закону поки не потрібно. І вже в результаті 
цього можна очікувати певного зниження числа неякісних податкових законопроектів, 
які кожен день реєструються в парламенті і які після прийняття необхідно терміново 
скасовувати, що не найкращим чином позначається на вітчизняному бізнесі і на 
інвестиційній привабливості України. 

Крім того, в цій статті є частина 4, яка говорить про те, що закони України, які 
впливають на формування доходної чи видаткової частини бюджету на вказаний рік, 
повинні бути офіційно прийняті до 15 серпня поточного року. В іншому випадку такі 
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закони починають діяти лише через рік, що дає підприємцям гарантії захисту від 
практики введення законів заднім числом. 

Коротко підсумовуючи результати, можна зробити висновок про те, що 
Бюджетний кодекс є практичним кроком на шляху створення економічно ефективного 
прозорого процесу формування державного бюджету як одного з основних елементів 
стимулювання підприємницької активності в Україні. Державний бюджет, побудований 
за Кодексом, може дійсно стати бюджетом "економічного зростання" і запорукою 
успішності подальших економічних реформ.  

Здається, що в теоретичному плані проблеми зміни концепції та моделі реформ 
сьогодні не існує. Йдеться про модель продовження нашого руху вперед. Нині 
суспільство, політичне керівництво, всі розсудливі люди розуміють, що та модель 
реформ, якої дотримувався український уряд, вже повністю себе вичерпала. Якщо в 
його компетенціях можна було щось зробити, для того щоб вивести економіку з кризи, 
то робилося це з великим запізненням: ми втратили половину економічного потенціалу. 
І на тому, щоб і надалі дотримуватися цієї політики яка себе повністю вичерпала, 
напевно, мало хто буде відверто наполягати.   
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В сучасних кризових умовах проблеми формування фінансових результатів в 
обліково-інформаційній системі промислового підприємства набувають все більшого 
значення, оскільки безпосередньо впливають на отриманий прибуток суб’єктами 
господарювання. Питання модернізації обліку фінансових результатів, методів їх 
розрахунку, калькуляції, отримання інформації про виробничі витрати знаходяться в 
центрі уваги вітчизняної науки та практики, так як це має безпосередній вплив на 
своєчасну постановку цілей та пріорітетів підприємства, оцінки ситуації, прийняття 
стратегічних управлінських рішень. 

Формування фінансових результатів підприємства залежить від методології 
бухгалтерського обліку доходів і витрат.  Проте фактично реальна сума прибутку чи 
збитку ні в фінансовій, ні в управлінській звітності не відображається через 
неузгодженість методологічних підходів. 

Законом України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» (стаття 3) [1] визначено, що метою ведення 
бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, 
правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства. Тобто, бухгалтерський облік ведуть 
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для одержання економічної інформації про стан засобів і джерел та зміни, що 
відбуваються під господарської діяльності, з метою управління, контролю, аналізу і 
планування. 

Різним користувачам потрібна відповідна інформація: власникам – про стан 
їхнього капіталу, збагачуються вони чи бідніють, яка діяльність більш ефективна; 
працівникам – про рівень заробітної плати, охорону праці; постачальникам – про 
фінансовий стан та наявність коштів для своєчасних розрахунків; державі – про розмір 
податків і для статистики тощо. 

З цих причин в міжнародній практиці система бухгалтерського обліку 
поділяється на дві його складові: фінансовий та управлінський облік, кожна з яких мас 
своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні 
необхідною інформацією різнопланових користувачів. 

Інформація, що формується в управлінському обліку, перш за все 
використовується всередині підприємства для прийняття рішень на різних рівнях 
менеджменту. Користувачами такої інформації є власники підприємства, вищий 
управлінський персонал, менеджери різних напрямів діяльності, керівники підрозділів 
підприємства, робітники і службовці. Цим користувачам потрібна інформація про 
результати уже здійснених операцій, а також прогнозна інформація про можливі 
результати майбутніх операцій.[2] 

Але підприємство має зв’язки з навколишнім середовищем, що обумовлює 
наявність зовнішніх споживачів інформації. До них відносяться дійсні та потенційні 
інвестори, банківські та інші кредитні установи, постачальники, замовники, покупці, 
органи державного регулювання і контролю, державні податкові інспекції, органи 
державного соціального страхування, профспілки, широка громадськість тощо. Цим 
користувачам потрібна історична інформація про результати уже здійснених операцій, 
яка надається в фінансовій звітності. Вона надається у вигляді фінансових звітів, форми 
яких затверджуються Міністерством фінансів України. Вважається що фінансовий 
облік забезпечує мінімум інформації, яку повинна обліковувати і подавати фірма. 
Фінансова звітність включає в Україні всього 5 форм: "Баланс" ф. №1, "Звіт про 
фінансові результати" ф. №2 "Звіт про рух грошових коштів", ф. №3, "Звіт про власний 
капітал ф. №4, “Примітки до фінансових звітів” ф.№5.[3] 

Організація фінансового обліку повинна забезпечити: суцільне, повне і 
безперервне відображення усіх господарських операцій, які відбулися за звітний 
період: складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності; постачання 
необхідною та достовірною інформацією користувачів. Об'єктами фінансового обліку, 
що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, є активи, 
зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати та фінансові результати окремого 
підприємства. 

Управлінський облік (management accounting) поглиблює фінансовий і 
застосовується передусім для контролю за внутрішніми операціями фірми. 

Порівняльну характеристику фінансового і управлінського обліку наведено на 
рис.1. 
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В Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” [4, 

с. 6-10] визначено поняття внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та 
відмічається, що “...підприємство самостійно розробляє систему і форми 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю 
господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських 
документів”. 

Головна мета управлінського обліку – оперативне складання і подання 
внутрішньої звітності, необхідної для прийняття управлінських рішень з метою 
контролю використання ресурсів, виконання договорів, руху коштів та інших чинників, 
які впливають на одержання прибутку і досягнення успіхів на ринку [5] 

Управлінський Фінансовий 

Основні 
користувачі 
інформаціі 

Об’єкти 
обліку 

Базова 
структура 

Свобода 
вибору 

Ступінь 
регламента

ції 

Зовнішні користувачі: банки, 
акціонери, інвестори, органи 
державного контролю тощо 

Використовується будь-яка 
система, головна ціль- щоб вона 
приносила позитивний результат 

Головним критерієм є 
економічна корисність 

одержуваної інформації для 
оцінки, контролю і прийняття 
управлінських рішень, тобто її 

цінність повинна перевищувати 
витрати на її отримання 

Витрати і доходи підприємства, 
фінансові результати, попередньо 
відображені у фінансовому обліку 

Всі рішення щодо організації 
обліку приймаються 

адміністрацією підприємства, 
яка самостійно встановлює 

склад і терміни подання 
внутрішньої звітності 

Активи, зобов'язання, 
власний капітал, доходи, 

витрати та фінансові 
результати окремого 

підприємства. 

Система подвійного запису 
– обовязкова до 
використання 

Ведення фінансового обліку 
є обов'язковим; він 

базується на 
загальноприйнятих 

методологічних принципах 
бухгалтерського обліку. 

Регулюється міжнародними і 
національними стандартами 
та нормативними актами. 

Ведення обовязкове. 

Внутрішні користувачі на всіх 
рівнях управління 

підприємством 

Рисунок 1- Порівняння фінансового та управлінського обліку. 
 Складено на основі джерела [6] 
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Головними об'єктами управлінського обліку є витрати і доходи підприємства, 
фінансові результати, попередньо відображені у фінансовому обліку. Витрати, доходи і 
фінансові результати перегруповуються за їхнім цільовим призначенням, тобто за 
видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, центрами 
відповідальності, сферами діяльності, ринками збуту продукції тощо. У межах 
управлінського обліку виробничих підприємств здійснюється облік витрат та 
калькулювання собівартості продукції.  

Відрізняються ці види обліку і частотою подачі інформації користувачам. Вона є 
дуже оперативною в управлінському обліку: може подаватись навіть щогодини за 
найбільш динамічними показниками (або й до початку операцій - прогнозна) та 
щозміни, щотижня, щодекади чи раз на місяць - за іншими. Інформація фінансового 
обліку подається зовнішнім користувачам, як правило, після завершення кварталу 
(виняток складає інформація податкового обліку, яка подається після завершення 
місяця чи кварталу) 

В умовах розвитку ринкових відносин в центрі уваги вітчизняної науки та 
практики постійно знаходяться питання модернізації обліку фінансових результатів, 
методів їх розрахунку, калькуляції, отримання інформації про виробничі витрати, так 
як це має безпосередній вплив на своєчасну постановку цілей та пріорітетів 
підприємства, оцінки ситуації, прийняття стратегічних управлінських рішень. 
Фінансовий і управлінський облік між собою тісно взаємопов’язані, доповнюють один 
одного, базуються на одних і тих документах, спрямовані на визначення результатів 
діяльності підприємства, і в сукупності являють єдину уніфіковану систему 
бухгалтерського обліку в обліково-інформаційній системі виробничого підприємства. 
Тільки при умові поєднання різноманітної інформації, можна продукувати виважені, 
всесторонньо обґрунтовані управлінські рішення, які б унеможливлювали, або хоч 
суттєво зменшували ризики промахів. 
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В ринкових умовах господарювання діяльність кожного суб’єкта 
господарювання спрямована на отримання економічної вигоди, що знаходить 
відображення у фінансових результатах. В системі управління підприємством фінансові 
результати діяльності підприємства займають одне з головних місць. 

Кожен цикл діяльності підприємства, пов'язаний з виробництвом і реалізацією 
продукції (робіт, послуг), завершується певним фінансовим результатом, що одночасно 
виступає необхідною умовою наступного витка його діяльності. Фінансовим даний 
результат називається в силу того, що він являє собою певну суму (фонд) коштів, що 
формується в процесі всіх видів діяльності підприємства, а потім розподіляється між 
підприємством, державою, інвесторами, кредиторами, власниками й ін. 
контрагентами.[1] 

Величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку 
підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, 
впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та створює резерв фінансової 
стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій 
кон’юнктурі. 

Розуміння сутності категорії «фінансовий  результат» – одна з головних 
передумов формування відповідних напрямків  його обліку, аналізу та контролю а 
також можливості здійснення управлінського впливу на окремі  його складові з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Розглянемо більш детально сутність поняття фінансові результати, 
використовуючи визначення цієї категорії різними науковцями (табл.1) 

 
Таблиця 1 – визначення поняття «фінансовий результат» у різних літературних 

джерелах  
Автори, 
джерело 

Трактування сутності поняття “фінансові результати” 

Соколов 
Я.В [2] 

приріст (зменшення) капіталу (засобів, вкладених власниками) 
підпиємства протягом звітного періоду 

Луговий 
В.А. [3] 

балансовий прибуток (або збиток) підприємства, який 
складається із доходу (витрат) від реалізації готової продукції (робіт, 
послуг), доходу (витрат) від інших реалізацій і сум позареалізаційних 
доходів 

Мочерний 
С.В  [4] 

прибутки або збитки, отримані від підприємницької діяльності 
юридичними чи фізичними особами за певний період (місяць, квартал, 
півріччя, 9 місяців, рік) 

Загородній 
А.Г [5] 

1) різниця між доходами та витратами підприємства чи його 
окремого підрозділу за певний час;  

2) приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства 
внаслідок діяльності у звітному періоді 
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Пантелєєв 
В.П [6] 

 

прибуток (збиток) від конкретного виду діяльності (виробничої, 
надання послуг або торгової) визначається як алгебраїчна сума валового 
прибутку (збитку), інших операційних доходів та адміністративних 
витрат та витрат на збут відповідного виду діяльності та інших 
операційних витрат 

 
Складність в управлінні фінансовими результатами пов'язана з їх трактуванням 

та економічним змістом оскільки поняття фінансовий результат відображається в 
узагальнених категоріях прибуток і збиток, які хоч і є протилежними за змістом але 
мають єдиний порядок свого формування. 

Оцінка нормативно-правового забезпечення, свідчить про те,  що в 
законодавстві України термін «фінансові результати» детально не визначено. В таких 
нормативних документах щодо організації та ведення бухгалтерського обліку  як  Закон 
України «Про бухгалтерськи  облік та фінансову звітність в Україні»[7],   НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності»[8], М(С)БО  18 «Дохід» [9], П(С)БО 15 
«Дохід»[10] визначено сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток», «збиток». У 
податковому законодавстві поняття «фінансові результати»та «прибуток» 
ототожнюються. Статтею 134 Податкового кодексу України передбачено, що прибуток 
визначають зменшенням суми доходів звітного періоду на  собівартість  реалізованих  
товарів,  виконаних  робіт,  наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового 
періоду [11]. 
На рис.1 зображено зображено особливості визначення фінансового результату 
підприємства згідно чинних нормативних документів. 

Розуміння сутності категорії «фінансовий результат» - одна з головних 
передумов формування відповідних напрямків його обліку, аналізу та контролю, а 
також можливості здійснення управлінського впливу на окремі його складові з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Фінансовий результат роботи підприємства, як одна з головних категорій 
економіки, може виступати в двох формах: прибуток або збиток. Підприємство 
отримує прибуток (позитивну економічну вигоду) у випадку, коли доходи 
перевищують витрати. Якщо підприємство отримує збитки, то це означає перевищення 
розміру витрат над доходами. 

Таким чином, фінансові результати являють собою бухгалтерську оцінку різниці 
між поточними доходами в процесі їх формування, розподілу та використання на 
покриття відповідних їм елементів витрат підприємства за всіма видами діяльності за 
певний період часу й відповідно до нормативної бази складання фінансової звітності. 

Основним показником результативності господарської діяльності є фінансовий 
результат, значення якого в умовах складної економічної ситуації в країні, низького 
рівня конкурентоспроможності та інноваційного розвитку промислових підприємств 
важко переоцінити. У ході дослідження з'ясовано, що серед учених-економістів і досі 
не існує одностайної думки щодо терміна «фінансові результати», тому чітке розуміння 
сутності цієї категорії дасть можливість уникнути багатьох помилок у практичному їх 
використанні. 

На підставі проведеного аналізу пропонуємо вважати, що фінансові результати- 
це приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства, який виникає в 
процесі його підприємницької діяльності за звітний період.  
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Рисунок 1 -  Особливості визначення фінансового результату чинними нормативними 
документами. 

Чистий дохід 
від реалізації 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

Міжнародний стандарт 
бухгалтерського 
обліку 18 «Дохід»[9] 

Дохід 
Це валове надходження економічних вигід протягом 
періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта 
господарювання, коли власний капітал зростає в 
результаті цього надходження, а не в результаті внесків 
учасників власного капіталу 

Дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від 
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі 
платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) 
наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих 
товарів, доходів, що за договорами належать комітентам 
(принципалам тощо) та податків і зборів 

Прибуток Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати 

Національне 
положення 
(стандарт) 

бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні 

вимоги до 
фінансової 

звітності»[8] 

Збиток 

Звіт про фінансові 
результати (звіт 
про сукупний 

Сукупний 
дохід 

Інший сукупний 
дохід 

Збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або 
зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного 
капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) 

Звіт про доходи, витрати, фінансові результати та 
сукупний дохід 

Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання 
якого були здійснені ці витрати 

Зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 
внаслідок господарських операцій та інших подій (за 
винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками) 

Доходи і витрати, які не включені до фінансових 
результатів підприємства 

Закон України 
«Про 

бухгалтерський 
облік та фінансову 

звітність в 
Україні» [7] 

Витрати 

Доходи 

Зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або 
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілення власниками) 

Закон України «Про 
підприємства в Україні», 
стаття №18 

Прибуток  
(доход) 

Є основним узагальнюючим показником фінансових  
результатів  господарської   діяльності на всіх 
підприємствах 

Податковий кодекс 
України, Розділ III. 
Податок на прибуток 
підприємств, стаття 
№134 

Прибуток   
Візначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитків), визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національніх положення 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародніх 
стандартів Фінансової звітності, на різниці, які вінікають 
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In terms of digital economy, human capital and information technology play an 
important role in ensuring sustainable economic development. In connection with this training 
of highly qualified specialists taking into account the needs of the market and current trends 
in digital technologies, the effective implementation of which is carried out in cooperation 
with accelerated economic growth, increasing the number of jobs, increasing services, 
becomes especially important. To maximize the potential of digital technologies, we need 
new professionals who have modern knowledge, digital skills, capable of self-learning, 
solving complex problems in a constantly changing environment. 

The development of market relations involves the development of new approaches and 
directions to personnel management, as most Ukrainian companies do not always respond 
successfully to rapid market changes due to lack of highly qualified personnel and 
insufficiently flexible concept of personnel policy. Effective human resources management is 
the main reserve for the growth of industrial production, which creates new conditions for 
development and increases their competitiveness. In this regard, the issues of finding 
directions for the development of enterprise personnel management, as a prerequisite for their 
economic growth. 

Enterprise personnel management system is a system of theoretical and 
methodological views on understanding and defining the essence, content, goals, objectives, 
criteria, principles and methods of personnel management, as well as organizational and 
practical approaches to forming a mechanism for its implementation in specific conditions of 
enterprise operation. The issue of personnel management in market conditions becomes 
especially important, when the issue of quality and productive work for the sake of effective 
functioning in a tough competitive environment is acute [1]. 

"Digitalization" of business and industry is the core of the "digital" economy and the 
main factor of growth, including the "digital" industry. "Digital" technologies are needed to 
increase the efficiency of Ukrainian industry, and in some sectors they become the basis of 
product and production strategies. Their transformative power changes traditional business 
models, production chains and causes the emergence of new products and innovations. It 
should be noted that the so-called "digital transition" of the industry is due to technologies 
such as "cloud" computing, Big Data, new industrial applications, cybersystems, "smart 
manufacturing", robotics, 3D printing, design and others [2]. 

The main components that make up the "digital" economy, and accordingly, are in the 
focus of the "Digital Agenda of Ukraine -2020": 

- "digital" industry, namely of ICT as a branch of the economy; 
- "digital" infrastructure; 
-digitalization "of business, industry; 
- "digital" skills, competencies and leadership; 
- "digital" culture [3]. 
In our opinion, among the areas of improving the efficiency of personnel use of should 

be noted the formation of an appropriate mechanism to ensure the effectiveness of personnel 
management, which is based on the principles of functional approach ( 1). 
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Ensuring the efficiency of the areas is carried out by identifying personnel 
management processes that have the greatest impact on the efficiency of the enterprise. 

 

 
Fig. 1. Directions for ensuring the efficiency of the personnel of the enterprise 

 
 It should be noted that modern systems and strategies of Digital-technologies increase 
the efficiency of management decisions, namely: automated recruitment, transition to virtual 
jobs, individualization - creating an environment for each employee for self-realization and 
development, HR-analytics and performance management. The use of the above methods of 
interaction between employees and the company greatly simplifies the work by increasing the 
speed and quality of production. 
 
 

Directions for ensuring the efficiency of the personnel of the enterprise 

Organizational 
support 

Information support Motivational support 

- intellectual centers of 
exchange and support of 
personnel activities; 
- transparent system of 
budgeting and planning; 
- labor intensity. 
- process automation, 
- activation of information 
and digital literacy; 
- introduction of smart 
working 

- material incentives; 
- moral and social 
stimulation; 
- staff development and 
training program. 

Legal support Regulatory support Information and 
technological 

- instructions; 
- methodical instructions; 
- norms and standards; 
- tariff rates. 

- statistical collections; 
- media; 
- reports of the 
enterprise; 
- information network 
Internet 

Ensuring the effectiveness of personnel management of the enterprise 

- laws of the Verkhovna 
Rada of Ukraine; 
- decrees of the President; 
- resolutions of the 
Cabinet of Ministers; 
- orders, letters of 
ministries and 
departments. 

- planning, forecasting, 
staff marketing; 
- selection, recruitment, 
evaluation, 
remuneration; 
- staff development, 
social structure, working 
conditions; 
- the best way to ensure 
personnel management. 
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Інноваційна діяльність є одним з основних факторів економічного зростання в 

сучасних умовах. Підприємництво завжди пов'язано з нововведеннями та інноваціями. 
На цю сторону економічної діяльності звертали увагу багато видатних економістів, такі 
як А. Маршалл, Й. Шумпетер. А. Маршалл визначив, що своїм нововведенням 
підприємці не тільки створюють новий порядок, але і прискорюють процеси, що вже 
конструктивно дозрівають в суспільстві. Й. Шумпетер довів тотожність 
підприємництва та інновацій. Все це наводить на думку про те, що підприємництво і 
інноваційна діяльність в сучасному суспільстві є взаємопов'язаним цілим. 

Підприємництво – це особливий вид економічної активності (під якою 
розуміється доцільна діяльність, спрямована на отримання прибутку), яка заснована на 
самостійній ініціативі, відповідальності й інноваційній підприємницькій ідеї. 
Підприємництво характеризується обов'язковою наявністю інноваційного моменту – 
будь то виробництво нового товару, зміна профілю діяльності або заснування нового 
підприємства. Нова система управління виробництвом, якістю, впровадження нових 
методів організації виробництва або нових технологій – це також інноваційні моменти 
[3]. 

Інноваційна діяльність – це процес перетворення знань та ідей в продукти або 
послуги, що мають споживчу цінність. Інновації служать специфічним інструментом 
підприємництва, але не самі по собі, а спрямований організований пошук нововведень, 
постійна націленість на них підприємницьких структур. У розумінні сучасного 
підприємця-новатора інноваційна діяльність полягає в тому, щоб реформувати спосіб 
виробництва товарів (надання послуг) шляхом впровадження винаходів, нових методів 
і технологій [1]. 

Слід зазначити, що будь-яка інноваційна діяльність є підприємницькою, так як 
заснована на пошуку нових ідей (від нового продукту до нової структури) і їх оцінці; 
пошуку необхідних ресурсів; створенні та управлінні підприємством; отриманні 
грошового доходу та особистому задоволенні досягнутим результатом. Однак не всяке 
підприємництво визнається інноваційним, а лише таке, яке дозволяє отримати 
підприємницький дохід в результаті створення, використання або дифузії 
інноваційного продукту. До суб'єктів інноваційного підприємництва відносяться 
підприємства і організації, які здійснюють інноваційну діяльність [4]. 

Інноваційна функція підприємництва обумовлена самим характером 
підприємницької діяльності, прагненням виграти в конкурентній боротьбі, розширити і 
зміцнити свій сегмент ринку. В умовах жорсткої конкурентної боротьби зробити це 
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можна виключно за рахунок впровадження у виробництво досягнень науково-
технічного прогресу [3]. 

Інноваційна функція підприємництва пов'язана з такою важливою складовою 
діяльності підприємця, як новаторство. Підприємець створює нововведення, продукцію 
і послуги, не відомі раніше шляхом нового поєднання і більш високого рівня 
використання традиційних економічних факторів – землі, праці і капіталу. Поступово 
новаторська функція стає основоположною: підприємець прагне своєю діяльністю не 
тільки відповідати на всі запити часу, але і передбачати їх. Це виражається в 
прискоренні темпів науково-технічного прогресу, швидкій зміні моделей вироблених 
товарів, готовності максимального задоволення перспективних потреб покупців, 
тісному контакті зі споживачами для впровадження і поширення нововведень (товарів, 
послуг, технологій, організації виробництва та ін.) [3]. 

Інноваційна функція пов'язана не тільки з використанням в процесі 
підприємницької діяльності нових ідей, але і з виробленням нових засобів і чинників 
для досягнення поставлених цілей. Ця функція може реалізовуватися за наступними 
напрямками: 

 виготовлення нового, невідомого споживачам блага або створення нової 
якості того чи іншого блага; 

 впровадження нової, ще невідомої в даній галузі технології виробництва; 
 освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому дана продукція не 

була представлена, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; 
 отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів незалежно від того, 

чи існувало це джерело раніше, але не бралося до уваги або вважалося недоступним або 
його тільки належить створити; 

 зміна ситуації на ринку, зокрема створення власного монопольного 
становища або підрив монополії конкурентів [2].  

Реалізації інноваційної функції підприємництва сприяє, перш за все, технічний 
прогрес, науково-технічна революція, в ході якої була створена надзвичайно 
продуктивна техніка для індивідуального використання. Підвищилася роль 
інформатизації суспільства, значимість інформаційних послуг, що надаються 
невеликими колективами або індивідуальними підприємцями [3]. 

У сучасних умовах існує об'єктивна необхідність розвитку інноваційної функції 
підприємництва. Це обумовлено наступними факторами:  

 використанням більшою мірою інтенсивних факторів розвитку економіки, що 
сприяють застосуванню науково-технічних досягнень у всіх сферах економіки; 

  визначальною роллю науки в підвищенні ефективності розробки і 
впровадження нової техніки;  

 необхідністю значного скорочення термінів створення і освоєння нової 
техніки і технології; 

 специфікою процесу науково-технічного виробництва, яка виражається в 
непередбачуваності результатів, багатоваріантності досліджень, ризиком і можливим 
негативним результатом;  

 збільшенням витрат на освоєння нової продукції, швидким старінням техніки 
і старінням технологій [3].  

Отже, можна зробити висновок, що будь-яка інноваційна діяльність є 
підприємницькою, так як заснована на пошуку нових ідей і їх оцінці, пошуку 
необхідних ресурсів, створенні та управлінні підприємством, отриманні грошового 
доходу та особистому задоволенні досягнутим результатом. 
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Обов’язковою умовою функціонування будь-якої підприємства є ефективне 
використання його персоналу. Наявність кваліфікованих, відповідальних, сумлінних 
працівників визначає успіх господарювання. Достатня забезпеченість підприємств 
потрібним персоналом, його  раціональне використання, високий рівень 
продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 

Використання персоналу являє собою комплекс заходів, спрямованих на 
забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, фізичного і трудового 
потенціалу працівників [1, с. 156].  

Використання персоналу повинно відповідати цілям підприємства, не ігнорувати 
інтереси працівників і дотримуватись законів про працю. Раціональне використання 
персоналу має забезпечити [1, с. 156]:  

- оптимальну зайнятість працівників і стабільне та рівномірне їх завантаження 
протягом робочого періоду (тижня, місяця);  

- відповідність трудового потенціалу працівників вимогам робочого місця, 
посади;  

- періодичну зміну одного робочого місця на інше з метою забезпечення 
різноманітності виконуваних робіт і можливості гнучкого маневрування в процесі 
виробництва;  

- максимальну можливість виконання на робочому місці різних операцій, 
чергуючи навантаженні різних груп м'язів людини. 

Від ефективності використання персоналу на підприємстві у цілому залежать 
показники обсягу виробництва продукції, її собівартість, якість тощо. Тому діагностика 
використання персоналу є важливим розділом системи економічної діагностики 
діяльності будь-якого підприємства.   

Основною метою діагностики використання персоналу є визначення його 
ефективності, раціональності витрат на оплату і підвищення продуктивності праці, 
виявлення слабких місць в кадровій роботі, а також організації діяльності. 
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Діагностика персоналу підприємства передбачає проходження таких етапів: 
Етап 1. Аналіз складу і структури персоналу підприємства.  
На цій стадії має бути зібрано максимум відомостей про працівників. Важливо 

проаналізувати не тільки динаміку середньої чисельності, але і по окремих групах. 
Етап 2. Оцінка руху персоналу. 
На даному етапі слід  проаналізувати не тільки швидкість оновлення, вибуття 

або пересування (підвищення або пониження в посаді) працівників, а й уточнити 
причини змін. 

Етап 3. Оцінка ефективності використання персоналу. 
Тут доцільно проаналізувати фонд робочого часу і результати роботи 

співробітників. Не менш важливо проаналізувати, яка система оплати праці 
застосовується в компанії, з яких частин складається заробітна плата співробітників. 

Для діагностики використання персоналу використовуються певні показники, 
наведені в табл.1.1.  

 
Таблиця 1.1 –  Систематизовані показники діагностики використання персоналу 

підприємства  
Група показників Показники 

Забезпеченість 
підприємства 
персоналом 

динаміка середньооблікової чисельності, співвідношення 
персоналу основної та неосновної діяльності, структура 
персоналу за віком, досвідом роботи, освіті 

Рівень кваліфікації 
персоналу 

відповідність кваліфікації працівників складності робіт, які 
вони виконують; показники загального та безперервного стажу 
роботи працівників; загальноосвітній рівень робітників та їх 
середній вік; показники виконання плану з підвищення 
кваліфікації 

Рух персоналу 
підприємства 

коефіцієнт загального обороту; коефіцієнт обороту з прийому; 
коефіцієнт обороту з вибуття; коефіцієнт плинності кадрів; 
коефіцієнт заміщення працівників; коефіцієнт сталості 
персоналу, аналіз причин підвищення рівня плинності кадрів 

Використання 
робочого часу 

кількість відпрацьованих днів за категоріями працівників, 
тривалість робочого дня за категоріями працівників, 
номінальний та ефективний фонд робочого часу, фактори 
впливу на фонд робочого часу, втрати робочого часу та їх 
причини 

Продуктивність праці 
та трудомісткість 
продукції 

середньо-годинний, середньоденний та середньорічний 
виробітки, трудомісткість продукції, факторний аналіз 
продуктивності праці 

Витрати на оплату 
праці 

склад і структура фонду оплати праці, середньо-годинна та 
середньорічна оплата праці одного робітника, коефіцієнт 
співвідношення темпів зростання продуктивності праці та 
темпів зростання заробітної плати, коефіцієнт заборгованості 
по заробітній платі. 

Витрати на створення 
робочого середовища 

витрати на поліпшення умов праці та безпеку робочих місць; 
витрати на розвиток соціальної інфраструктури; рівень 
лояльності працівників 

Навчання і розвиток 
персоналу 

витрати на  підвищення кваліфікації і навчання працівників; 
структурні характеристики навчання в розрізі видів навчання; 
навчання персоналу в розрізі категорій; чисельність персоналу, 
що охвачений програмами підвищення кваліфікації і розвитку 

Джерело: сформовано за [2], [3] 
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За результатами діагностики виявляється відповідність (або невідповідність): 
- рівня освіти і наявного досвіду персоналу займаним посадам, робочим 

місцям; 
- кількості працівників обсягу завдань, які вони мають виконувати; 
- кваліфікації працівників рівню складності і тарифам виконуваних робіт; 
- плинності кадрів нормам природного поновлення трудового колективу, що 

становить зазвичай 3-5% від середньооблікової чисельності співробітників; 
- продуктивності працівника і отриманої ним заробітної плати. 
Значні відхилення, збільшення, або зменшення показників свідчать про 

наявність проблем з використанням персоналу на підприємстві, які необхідно 
оперативно вирішувати. 

Таким чином систематизований підхід до діагностики використання персоналу 
підприємства дає можливість проаналізувати всі напрями використання персоналу для 
подальшого прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення  
ефективності діяльності в цілому та використання персоналу зокрема. 
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Проблеми розвитку організаційної культури підприємств набувають усе більшої 

актуальності в сучасних умовах господарювання [1-7]. Їх вирішення дозволяє 
збільшити ефективність управління персоналом на підприємстві та краще націлити 
співробітників  
на підвищення його конкурентоспроможності із застосуванням клієнтоорієнтованого 
підходу. 

На функціонування підприємств впливає безліч чинників екзогенного й 
ендогенного середовища. Це потребує вживання заходів для забезпечення належного 
рівня адаптації. Оскільки вплив чинників є постійним і його неможливо уникнути, 
необхідний моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища. Це, у свою чергу, 
обумовлює потребу у здійсненні організаційних змін на підприємствах. Але 
багатогранність феномену організаційних змін свідчить про необхідність розроблення 
комплексного підходу, який дозволить досягти поставлених цілей та врахувати всі 
аспекти діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах. У зв’язку з цим 
обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу до управління 
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організаційними змінами на підприємствах шляхом поєднання процесного, 
поведінкового, системного, адаптивного, ситуаційного, гуманістичного, 
психодинамічного та компетентнісного підходів. 

Аналіз літератури з менеджменту та теорії організацій свідчить, що не існує 
єдиного наукового підходу до трактування поняття «організаційна культура». 
Встановлено, що зарубіжні та вітчизняні вчені використовують різні терміни для 
визначення смислового значення цієї категорії, а саме: корпоративна культура, 
культура організацій, організаційний клімат, корпоративні зобов’язання, організаційне 
здоров’я.  

Здебільшого під організаційною культурою дослідники розуміють: образ 
мислення персоналу компанії, який увійшов у звичку і став традицією; спосіб дій, який 
поділяють усі співробітники підприємства; комплекс переконань і очікувань; набуті 
смислові системи, здатні створювати культурний простір; філософські та ідеологічні 
уявлення, цінності, символи, міфи, переконання, очікування і норми; певні позиції, 
точки зору, манери поведінки; динамічну систему правил, яких дотримуються всі 
працівники компанії; інтегральну характеристику компанії тощо. 

У результаті узагальнення наукових підходів до використання відповідного 
понятійно-категоріального апарату уточнено дефініцію та зміст формулювання 
категорії «організаційна культура», що дозволяє розглядати її у двох якостях: як 
моральне та емоційно-психологічне середовище підприємства, головні цінності, 
відносини, принципи та погляди якого спираються на ідеї, що культивуються та 
носіями яких є керівництво і персонал; як елемент стратегічного управління на 
підприємстві, що сприятиме орієнтації персоналу на досягнення спільних цілей, 
мобілізації ініціативи співробітників, забезпеченню їх лояльності та поліпшенню 
спілкування з клієнтами.  

Багатьма фахівцями з питань розвитку організаційної культури підприємств 
визнано, що одним із ключових чинників ефективності цього процесу є 
клієнтоорієнтованість. При цьому одні вчені розглядають дану управлінську категорію 
як елемент стратегії ведення бізнесу; другі – як напрям маркетингової діяльності; треті 
– як інструмент (засіб) управління персоналом. Деякі дослідники доводять, що 
клієнтоорієнтованість – це результат зусиль, характеристика, клієнтський досвід, 
складова організаційної культури. Теоретичні підходи до формулювання терміна 
«клієнтоорієнтованість» умовно розподілено на 5 видових груп: складова 
організаційної культури (ключова компетенція підприємства, здатність компанії, 
вміння, набір переконань); стратегія або парадигма; інструмент; маркетингова 
концепція; підхід до управління взаємовідносинами з клієнтами.  

Узагальнення теоретичних положень щодо даної проблематики дозволило 
запропонувати підхід до визначення суті та змісту поняття «клієнтоорієнтованість» як 
ключового принципу трансформації організаційної культури підприємства. 

Для виведення поняття «трансформація організаційної культури» 
проаналізовано й узагальнено наукові підходи до термінів «трансформація» та 
«організаційна культура». Дане поняття свого роду є комплексним і містить складові 
елементи трансформації (йдеться про процес перетворення) та організаційної культури 
(йдеться про типи і принципи культури, корпоративні цінності, систему поглядів, 
партнерських взаємовідносин). Отже, під дефініцією «трансформація організаційної 
культури» розуміється процес перетворення типів і принципів культури, 
корпоративних цінностей, системи поглядів, партнерських взаємовідносин між 
керівниками, топменеджерами та персоналом на підприємстві.  

Термін «управління трансформацією організаційної культури» розглядається як 
специфічний вид управлінської діяльності, який включає сукупність функцій 
управління (прогнозування, планування, організація, мотивація, облік, контроль, аналіз 
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і регулювання) на окремих етапах імплементації організаційних змін (ініціація, 
реалізація та інституціалізація), що передбачає вплив на процеси формування 
організаційної культури для набуття належного стану з урахуванням чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом моніторингу з використанням 
методів прогнозування. 

Тобто, авторський підхід до поняття «управління трансформацією 
організаційної культури» полягає у тому, що дана категорія містить три компоненти: 
процес управління (здійснюється через реалізацію сукупності функцій управління, а 
саме: прогнозування, планування, організація, мотивація, облік, контроль, аналіз, 
регулювання), процес трансформації та ключові складові організаційної культури.  

У подальших дослідженнях планується провести порівняльний аналіз існуючих 
методик діагностики та економіко-статистичних методів оцінювання рівня розвитку 
організаційної культури на підприємствах різних видів економічної діяльності.  
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Конкуренція, що складається на ринку праці, корисна для підприємств, хоча і 
витісняє з нього найбільш вразливі групи населення (жінок, молоді, людей похилого 
віку, інвалідів та інше) та поглиблює нерівність між різними прошарками населення [4]. 
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Конкуренція між роботодавцями зростає з року в рік, і пошук професійних 
фахівців стає непростим і дорогим заняттям, але також важливим аспектом є підтримка 
достойного робочого процесу з метою утримання кваліфікованого співробітника [2]. 

На ринку праці продавцем праці (трудової послуги) є працівник, його покупцем 
– роботодавець. Вони можуть «ідеально» підходити один одному, дуже цінувати 
сформовані трудові і навіть особисті відносини і т.п., але це зовсім не означає повного 
збігу їх інтересів. Тому поряд з очевидною конкуренцією між самими продавцями (або 
між покупцями, як в командній економіці) існує більш прихована конкуренція між 
продавцями, з одного боку, і покупцями – з іншого [3]. 

Конкуренцію між роботодавцями за працівників нерідко називають 
конкуренцією на ринку робочих місць, яке розуміється тут в ринковому сенсі. На 
співвідношення сил працівників і наймачів впливають численні фактори, які можна 
поділити на зовнішні (макроекономічні, мезоекономічних, інституційні) і внутрішні, 
що пов'язані з особливостями конкретної організації [5]. 

В сучасних умовах компанії конкурують особливо гостро між собою за кращих 
працівників з високими продуктивними даними, компетентних, досвідчених або 
перспективних. Роботодавці роблять все можливе і неможливе, щоб залучити до роботи 
професіоналів та нерідко переманюють їх один в одного [2]. Існує й недобросовісна 
конкуренція серед роботодавців, наприклад, при переманюванні цінних працівників 
вони надають їм неправдиву інформацію про умови праці, рівень травматизму, кар'єрні 
перспективи, психологічний клімат в колективі тощо. 

Залучення кращих кадрів – це не тільки висока заробітна плата і обіцянка 
кар'єрного росту, це комплекс заходів, спрямованих на те, що б потенційний кандидат 
хотів працювати саме на цьому підприємстві. Це поняття і називається «брендом 
роботодавця». 

Роботодавці пропонують працівникам робочі місця, які характеризуються 
різними параметрами: грошовими (заробітна плата, соціальний пакет) і негрошовими 
(умови, характер і безпеку праці, транспортна доступність, психологічний клімат, 
кар'єрні перспективи, можливості розвитку і самореалізації і т.п.) [3].  Саме сукупність 
цих параметрів поряд з рівнем домагань працівника і його конкурентоспроможністю 
впливає на вибір роботи і рішення змінити її. 

Виходячи з багатьох досліджень і психологічних чинників людей можна сказати 
що зараз заробітна плата дуже мало впливає на вибір людини в роботі, а добре 
розвинений бренд роботодавця допомагає швидше і дешевше залучати ліпших 
співробітників і зміцнює імідж підприємства на ринку. Але щоб створити такий образ, 
потрібно ретельно продумати всі етапи, через які проходить співробітник (від 
влаштування на роботу до звільнення) [2]. 

Провідні бренди нерідко змагаються в кількості і якості таких будь-яких 
додаткових послуг зі своєї сторони, будь то премії, соціальне страхування, відпустки та 
інше, адже це дозволяє залучати в підприємства найбільш конкурентоспроможних і 
професійних працівників. Фактори, що забезпечують працівникові перемогу в 
суперництві з іншими співробітниками всередині організації (за посаду, сферу впливу, 
«близькість до тіла керівника» і т.п.) і з іншими працівниками на зовнішньому ринку 
праці, помітно різняться між собою. Під час рекрутингу роботодавці готові боротися за 
кращих фахівців будь-якими доступними способами, використовуючи нові технології, 
створюючи закриті соціальні групи, оголошення зрозумілою тільки певної аудиторії 
мовою і т.д. Це призводить до розвитку HR-брендингу всередині підприємств і 
виникненню креативних агентств, які готові придумувати незвичайні ідеї по залученню 
персоналу [5]. 

В умовах наростаючої конкуренції на всіх ринках будь-які підприємства 
змушені боротися за конкурентну перевагу – людські ресурси. Частіше підприємства 



78 

Секція 6.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств 

 

різних галузей зіштовхуються з проблемою браку досвідчених і висококваліфікованих 
кадрів. "Полювання" все частіше ведеться не тільки на топ-менеджерів, а й на якісних 
фахівців. 

Необхідність просування бренду роботодавця обумовлена факторами сучасної 
конкурентного середовища. В умовах кризи компанії прагнуть максимально скоротити 
витрати, в тому числі на просування HR-бренду. Однак варто розуміти які вигоди в 
довгостроковій перспективі при цьому підприємство може втратити [1]. 

В Україну поняття «розвиток бренду роботодавця» з`явилось нещодавно. Лише 
кожне п`яте підприємство свідомо не хоче займатися просуванням бренду роботодавця, 
а більшості не вистачає необхідного для цього бюджету і часових ресурсів.  

Основне завдання внутрішнього HR-бренду – підвищення лояльності 
співробітників до підприємства. Особливо актуальним це стає для тих компаній, які 
вибирають стратегію вирощування власних професіоналів з нуля [3]. Компанії 
набирають випускників вузів, вони вкладають кошти в навчання молодих фахівців і 
очікують, що вони будуть приносити економічну віддачу в майбутньому. Проте вони 
повинні бути впевнені що готовий фахівець не покине компанію, а залишиться в ній. 
Так фірма може скоротити неявні витрати шляхом розвитку бренду роботодавця. Саме 
зниження плинності кадрів є одним з головних напрямків впливу на зниження витрат. 
За кордоном вже давно досліджують вплив HR-бренду на зниження плинності кадрів. 

HR-бренд допомагає також знизити період пошуку кандидата. В середньому на 
36 % скорочується час на закриття однієї вакансії. Збільшується кількість людей, що 
успішно пройшли випробувальний термін. А також кількість якісних резюме в місяць 
збільшується приблизно в 2,5 рази [1]. 

Останнім часом все частіше проводяться практичні дослідження в галузі оцінки 
впливу бренду роботодавця на результати діяльності підприємства. Хоча Однак хочу 
зауважити, що зарубіжних досліджень набагато більше, ніж українських. Але в останні 
роки ця тема так само починає стрімко розвиватися на ряду з іншими важливими 
областями розвитку іміджу компанії для більш успішного залучення якісних фахівців 
на посади [4]. 

Бренд роботодавця приносить відчутні вигоди, проте досить помітними вони 
стають в довгостроковій перспективі [1]. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

О.О. Барабаш, к.е.н., доц., В.В. Шухтін 
 

Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса 
 

Актуальність проблеми полягає в тому, що економічна безпека держави є однією 
з найважливіших складових цілісної системи національної безпеки як комплексу 
захисту національних інтересів, а також і опорною, важливою умовою дотримання і 
здійснення національних інтересів. Вбачається доцільним визначення концепції 
економічної безпеки на рівні закладів охорони здоров’я з метою забезпечення 
ґрунтовного підходу та комплексного рішення проблем у сфері охорони здоров’я в 
цілому. 

Програма ООН із розвитку людського потенціалу [3] вперше визначено такі 
складові безпеки життєдіяльності людини, а саме: 

 економічна безпека (гарантований мінімальний дохід);  
 продовольча безпека (фізична й економічна доступність продуктів 

харчування);  
 безпека для здоров’я (профілактика захворювань);  
 екологічна безпека (доступність чистої питної води, незабрудненого 

повітря, система землекористування, що зберігає родючість ґрунту);  
 особиста безпека (свобода від фізичного насильства і погроз);  
 безпека меншин (збереження культурної своєрідності);  
 політична безпека (захист основних прав і свобод людини) [1],[2] 

Головними проблемами економічної безпеки закладів охорони здоров’я є такі: 
 низький рівень бюджетного фінансування; 
 втрата наукових кадрів та кваліфікованого персоналу через  їх  міграцію; 
 зниження рівня використання інноваційного обладнання; 
 збільшення залежності від імпортних медичних засобів, 
 збільшення обороту сфальсифікованих медичних  препаратів. 

В деяких випадках реорганізація державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я в комунальні некомерційні підприємства може стати загрозою для їхньої 
економічної безпеки. В першу чергу це пов’язано з тим, що реорганізовані заклади 
охорони здоров’я залишилися обмеженими у фінансуванні а дефіцит ресурсів  у  цьому  
секторі  може  бути  обумовлений  їхнім неефективним використанням. При цьому 
зарплата медичного персоналу значно нижча, ніж у європейських країнах. Бюджетні 
видатки на лікарні в значній  мірі споживають на оплату праці медичного персоналу та 
комунальні послуги. У результаті приблизно 30 відсотків лікарів вимушені працювати 
за сумісництвом, що, позначається на їх професійності, продуктивності та якості послуг 
для пацієнтів.[4] 
Висновки. Галузь охорони здоров’я є першорядним елементом соціальної сфери та 
представляє особливий інтерес для забезпечення економічної безпеки як визначальний 
фактор якості життя та людського капіталу.  
Потрібна науково обґрунтована концепцію сталого розвитку національної сфери 
охорони здоров’я як пріоритетної, на рівні з розвитком політичної, економічної та 
воєнної потужності країни.  
Створення сприятливого конкурентного середовища в галузі охорони здоров’я є 
запорукою економічного динамічного розвитку всіх господарчих суб'єктів галузі в тому 
числі й закладів охорони здоров’я. 
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Стан економічної безпеки системи охорони здоров’я можна поліпшити лише на основі 
комплексного підходу, у тому числі шляхом розв’язання політичних., економічних, 
фінансових та екологічних проблем, які зараз існують в країні 
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Один з напрямків в діяльності маркетингових підрозділів компанії орієнтоване на 
організацію або забезпечення зовнішніх потреб компанії, основною з яких є 
забезпечення процесу збуту продукції або послуг. Логістика характеризується як 
«загальна стратегія господарської діяльності або стратегія оптимізації матеріальних та 
інформаційних потоків, необхідна для забезпечення конкурентоспроможності 
компанії». 

Таким чином, ми отримуємо найголовніший висновок: логістика, яка будучи по 
суті одним із засобів конкурентної боротьби, яка реалізується в залежності від ситуації 
на ринку, навіть організаційно відокремлена від маркетингової діяльності, а меж тим 
по визначенню залишається з маркетингом в тісному зв'язку функціонально [1]. Цей 
зв'язок графічно зображено на рис.1. Найважливішим завданням логістики є розподіл 
функцій організації, оптимізації та управління процесами, тобто логістика в зв'язці з 
маркетингом стає логістикою маркетингу, стає одним з ключових факторів успіху на 
ринку. 

Віддача від логістики виступає у вигляді показника всієї господарської 
діяльності компанії - досягнення рівня обслуговування споживачів, заданого 
маркетингом. Варто зауважити, що подібна концепція повністю відповідає BSC [2]. 
Основна функція логістики як інструменту маркетингу полягає в постійному 
забезпеченні своїми засобами і методами умов покупок і продажів, визначених 
маркетинговими службами. Це виражається в підтримці високого рівня обслуговування 
споживачів при зміні зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Основною метою даного питання є модель взаємодії маркетингу і логістики 
шляхом постановки задачі для логістики: провести оптимізацію процесів 
обслуговування клієнтів, при цьому критерієм оптимізації є мінімізація черзі та 
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мінімізація часу обслуговування [3]. Для вирішення цієї проблеми на підприємствах, 
що забезпечують процес збуту товару, проводився аналіз тимчасових характеристик 
процесів обслуговування і будувався графік динамічного завантаження складу по 
кожному процесу і загальне завантаження, як сума завантажень кожного процесу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функціональний зв'язок маркетингу і логістики 
 
В процесі аналізу було виявлено, що склад не є відкритою інформаційною 

системою, як наслідок  немає зв'язку між основними підрозділами компанії, що беруть 
участь у формуванні матеріальних потоків. В результаті виконується багато зайвих 
функцій і втрати часу на виконання основних.  

Тому найбільш важливим фактором, що визначив всю концепцію оптимізації, 
стала проблема «вирівнювання» товарних потоків в часі, інші ж можливі напрямки 
оптимізації проявляються як наслідок цього фактора. 

Тому найбільш важливим фактором, що визначив всю концепцію оптимізації, 
стала проблема «вирівнювання» товарних потоків в часі, інші ж можливі напрямки 
оптимізації проявляються як наслідок цього фактора. 

Моделювання потоків і побудова схем процесів «ЯК повинно БУТИ» 
Виходячи з описаних факторів, можна виділити кілька напрямків: 
1. Регламентування бізнес-процесів. 
Виходячи з середньостатистичних навантажень, що припадають на кожен 

процес і шляхом варіювання допустимих інтервалів часу кожного процесу можна 
отримувати теоретичний графік загального завантаження. В результаті чисельного 
моделювання визначаються оптимальні допустимі інтервали часу для кожного процесу, 
при яких мінімізували «пік» графіка загального завантаження. 

2. Посилення ролі загального інформаційного взаємозв'язку. 
Полягає у виділенні зон розвантаження, приймання, основного зберігання, 

комплектації замовлення і відвантаження. 
Збільшення ролі програмного забезпечення та інформаційної системи (з'єднує 

склад і офіс), а для збутових підрозділів - програмне планування тимчасових 
характеристик процесів. 

Реалізація змін. 
Вищевказані зміни в процесах роботи постачання товарів дозволяють зняти 

завантаженість окремих процесів і рівномірніше розподілити навантаження на всі 
ділянки обслуговування, які залучені, та персонал. Як приклад, може служити графік 
завантаження складського комплексу після змін, що зображено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Графік завантажень до і після проведених заходів  
з моделювання товарних потоків 

 
Через те, що завдання оптимізації ставила служба маркетингу, то, як і наслідок 

повинна статися реклама в ЗМІ, позиціонована на високій якості обслуговування 
клієнтів. 

Таким чином, можна говорити про те, що проблема, пов'язана з двома різними, 
але взаємопов'язаними процесами: організація руху товару і розподіл товарів; вивчення 
попиту на базі розподільного і інформаційного підходів до маркетингу може бути 
вирішена при впровадженні та використанні ефективних варіантів розміщення, 
зберігання і транспортування товарів з урахуванням вимог конкретних ринків [3]. 

Заключення 
Виходячи з вищевикладеного матеріалу, можна сформулювати концепцію 

моделі взаємодії маркетингу і логістики як інтегрованої системи планування 
Виходячи з даного визначення моделі видно, що вона впливає на всі основні 

області діяльності компанії як інструмент маркетингу, що забезпечує ринковий успіх, а 
звідси виникає її маркетингова функція, яка причинно пов'язана з усіма сферами 
діяльності компанії (прогнозування ринку, планування виробництва, організація збуту і 
т.д.). Ці фактори показують необхідність включення логістики в загальну концепцію 
маркетингу і в планування маркетингу. 

Як наслідок, модель є складовою частиною концепції маркетингу та може 
впливати на всі сфери бізнесу. Тільки за цієї умови вона ставати ефективним 
інструментом, що регулює закупівлі, виробництво і розподіл з позицій ринку. 
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Проблеми створення та реєстрації підприємства знайшли відображення в працях 

відомих учених-економістів: О. О. Гетьман, В.М. Шаповалов. 
Прийняття рішення. Першою і найважливішою стадією створення юридичної 

особи є прийняття рішення про заснування. [3] На цій стадії засновники майбутньої 
юридичної особи вирішують питання про: 

1) Мету і предмет діяльності організації; 
2) Найменування юридичної особи; 
3) Місцезнаходження 
4)  Розмір статутного капіталу та як він буде розподілений між засновниками 

(якщо це необхідно для певної організаційно-правової форми юрособи) 
5) Органи управління юридичної особи, порядок їх скликання, прийняття ними 

рішень, виключну компетенцію і обмеження повноважень таких органів 
6) Схвалення установчого документа юридичної особи (статуту, меморандуму, 

установчого договору, установчого акта  тощо) 
7) Обрання або призначення особи, яка  буде керівником юридичної особи, 

головю її виконавчого органу. 
Варто звернути увагу на  Закон про товариства з обмеженою і додатковою 

відповідальністю, який діє з 17.06.2018 року і встановлює нові правила та спрощені 
вимоги до статуту ТОВ.[3] 

Найпоширенішими в Україні організаційно-правовими формами юридичних 
осіб для ведення бізнесу є Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і Приватні 
підприємства (ПП).  

Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної особи. 
Відповідно до ст.58 ГКУ суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації.[2] 

Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно 
звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної 
особи. [1]. Державна реєстрація підприємства здійснюється за 
приципом екстеритріальності який ознаячає, що реєстрація (звернення до державного 
реєстратора) може проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи 
фізичної особи в межах адміністративної  області, крім державної реєстрації на підставі 
документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця 
знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.[3] 

Державним реєстратором юридичної особи або фізичної особи – підприємця чи 
громадського формування може бути нотаріус або  особа, що перебуває з суб’єктом 



85 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

державної реєстрації у трудових відносинах. В свою чергу, крім нотаріуса, іншими 
суб’єктами державної реєстрації залежно від компетенції, є – Мінюст і його 
територіальні органи в областях, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, 
акредитовані суб’єкти (переважно це ЦНАПи – центри надання адміністративних 
послуг). [1] 

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) 
або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору 
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: 

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної 
особи; 

– примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення 
засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у 
випадках, передбачених законом; 

– два примірники установчих документів, індивідуальний статут, або вказати в 
реєстраційній карті, що підприємство діє на підставі модельного статуту , при цьому 
підписи фізичних осіб на установчих документах обов’язково завіряти нотаріально); 

– документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної 
реєстрації юридичної особи (за реєстрацію підприємств збір не справляється, а існує  
лише для окремих видів юридичних осіб, або за вчинення певних реєстраційних дій); 

– інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників    
–  юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі 
(більше 10%) цих юридичних осіб. 

– У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною 
першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів 
Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання 
дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання. 

– У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які 
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта 
на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право 
постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія 
договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди. 

– У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої 
є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені вище, додатково 
подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її 
місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, 
який відповідає вимогам законодавства.[3] 

Щодо реєстрації юридичних осіб і фізосіб підприємців реєстратор має 24 години 
для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації 
юридичної особи з дня надходження документів. Дата внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою 
державної реєстрації юридичної особи.[4] 

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної 
особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) 
засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих 
документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації 
юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру. 

Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації 
підприємств. Реєстрація у Державній фіскальній службі (ДФС). Місцем обліку 
платників податків є відповідний орган державної податкової служби за 
зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи. 
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Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової 
служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки 
на проведення державної реєстрації юридичної особи. 

 Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного робочого 
дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним 
реєстратором, чи заяви від платника податків. [1] 

 Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган 
державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за 
ф. № 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з 
дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня 
після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи 
уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.[4] 

Для взяття на облік платник податків – юридична особа, (в разі бажання або, 
якщо законом передбачено відповідні особливості її реєстрації) подає до органу 
державної податкової служби: заяву за ф. № 1-ОПП; копію свідоцтва про державну 
реєстрацію; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ. 
Одночасно з поданням заяви та копій документів, визначених цим розділом, 
пред’являються оригінали відповідних документів.[1] 

З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на 
загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування 
відповідно до законодавства; 

Реєстрація платником єдиного соціального внеску. Роботодавці та підприємства, 
установи, організації,  інші юридичні особи,утворені відповідно до законодавства 
України,  які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового 
договору  (контракту), відповідно до законодавства є платниками єдиного соціального 
внеску. Облік таких осіб ведеться ДФС. 

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється в органах ДФС  в  районах,  містах 
і районах у містах за  місцезнаходженням юридичної особи  на підставі відомостей з 
реєстраційної картки на проведення 
державної   реєстрації   юридичної   особи,   наданих    державним реєстратором  не 
пізніше   наступного  робочого  дня  з  дня  отримання зазначених відомостей.[4] 

Виготовлення печатки. Виготовлення і використання печатки не є обов’язковим 
для юридичних осіб приватного права, в тому числі і для підприємств. 

Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення 
печатки. Тому, щоб її виготовити достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) 
до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток. 
Найчастіше, при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного 
державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається 
довірена особа).[3] 
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Транспорт відіграє важливу роль у логістиці, оскільки здійснює рух 
матеріальних потоків. Транспортування можна визначити як ключову комплексну 
активність, пов'язану з переміщенням матеріального потоку певним транспортним 
засобом в логістичному ланцюгу, яка складається з множини логістичних операції, 
включаючи експедиційне обслуговування, вантажопереробку, упаковку, передачу прав 
власності на товар, страхування, охорону тощо.  

Поняття «транспортна логістика» не є аналогом поняття «транспортування» [1, 
c. 129]. Поняття транспортної логістики є більш широким і містить допоміжні операції, 
що супроводжують процес транспортування. Такі як вибір виду транспорту, вибір типу 
транспортного засобу, вибір перевізника, визначення оптимального маршруту, 
планування доставки тощо [2 с. 10]. 

В узагальненому розумінні транспортна логістика є видом логістичної 
діяльності, вона організовує і виконує вхід матеріального потоку в логістичну систему, 
рух всередині і вихід з неї [2 с. 12]. До елементів транспортної логістики відносять: 
вантаж, пункт зосередження вантажу, транспортну мережу, рухомий склад, вантажно-
розвантажувальні засоби, учасників логістичних процесів (вантажовідправник, 
вантажоотримувач, перевізник), тару та пакетування [3, c. 39]. 

На сьогоднішній день відсутнє чітке визначення поняття «транспортна 
логістика», тому розглянемо визначення транспортної логістики, які зустрічаються 
найчастіше у науковій літературі (табл. 1). 

 
Таблиця 1 - Визначення поняття «транспортна логістика» 

 № з/п Зміст визначення Автор 
1 Транспортна логістика – це переміщення необхідної кількості 

товарів у необхідну точку, оптимальним маршрутом за 
необхідний час із найменшими витратами. 

Савенкова Т. І. 
 

2 Транспортна логістика – це система з організації доставки, а 
саме з переміщення будь-яких матеріальних предметів, речовин 
тощо з однієї точки в іншу за оптимальним маршрутом. 

Тридід О. М. 
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3 Транспортна логістика – це вид логістики, що управляє 
комплексом операцій, які забезпечують фізичне переміщення 
товарно-матеріальних цінностей між учасниками ланцюга 
поставок з мінімальними витратами, тобто переміщення 
потрібної кількості товару в необхідну точку, оптимальним 
маршрутом за необхідний час і з найменшими витратами. 

Сокур І. М. 
 

4 Транспортна логістика – це управління фізичним переміщенням 
матеріальних ресурсів відповідно до інтересів їхніх споживачів у 
просторі та часі. 

Смирнов І. Г. 
 

5 Транспортна логістика – це значна частина логістичних операцій 
на шляху руху матеріального потоку від постачальника до 
кінцевого споживача, що здійснюються транспортними 
засобами. 

Гаджинский А. М. 
 

Джерело: складено на основі [4-8]. 
 
Аналіз різних трактувань поняття «транспортна логістика» дозволяє визначити, 

що транспортна логістика – це процес управління рухом матеріальних потоків при 
забезпеченні підприємства матеріальними ресурсами і при доставці готової продукції 
до споживача,  що здійснюється транспортними засобами оптимальним маршрутом за 
необхідний час із найменшими витратами.  

Транспортна логістика охоплює усі види діяльності з переміщення матеріальних 
ресурсів у часі та просторі. Функції логістики реалізуються на всіх стадіях виробництва 
та переміщення матеріальних ресурсів (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Місце транспортної логістики у діяльності промислового підприємства. 
Джерело: сформовано авторами. 

 
Згідно даної схеми, транспортна логістика відіграє важливу роль у ході 

виробничого процесу, оскільки саме транспортна логістика дозволяє промисловому 
підприємству раціонально розпоряджатися наявними ресурсами, оптимізувати їх 
використання та організувати чітко налагоджені механізми закупівлі, виробництва і 
збуту готової продукції, що у свою чергу обумовлює ефективну діяльність 
підприємства. 

Отже, сутність поняття транспортної логістики дозволяє означити межі 
діяльності цієї сфери. У науковій літературі поняття різних авторів дещо різняться, 
тому існує потреба у подальшому вивченню даної теми. Основна роль у всьому процесі 
діяльності промислового підприємства належить саме транспортній логістиці. 
Починаючи з закупівлі сировини й матеріалів і закінчуючи збутом готової продукції, 
кожний етап супроводжується застосуванням транспортної логістики. 
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Підприємство забезпечує процес виробництва, а на цій основі розвивається і 

потенціал промисловості. Від успіху окремих підприємств залежить загальний 
потенціал країни, обсяг створюваного валового національного продукту, соціально-
економічний розвиток суспільства, ступінь задоволення населення країни 
матеріальними і духовними благами. Діяльність підприємства базується на 
підприємницькій діяльності та опосередковує її. Підприємства, незалежно від 
організаційно-правової форми своєї діяльності та форми власності, функціонують як 
юридичні особи — суб’єкти цивільно-правових відносин. Згідно з Цивільним кодексом 
України юридичними особами визнаються організації, які володіють відокремленим 
майном і можуть від свого імені набувати майнових прав та особистих немайнових 
прав і нести обов’язки, бути позивачами й відповідачами в суді та господарському суді. 
[1]  

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для 
некомерційної господарської діяльності. Залежно від форми власності згідно із ст.63 
ГКУ в Україні можуть діяти підприємства таких видів: 

- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи 
суб'єкта господарювання (юридичної особи); 

- підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство 
колективної власності); 

- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 
територіальної громади; 

- державне підприємство, що діє на основі державної власності; 
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- підприємство засноване на змішаній формі власності (на основі об'єднання 
майна різних форм власності). 

В залежності від приналежності капіталу в статутному фонді підприємства 
класифікують наступним чином: 

- якщо іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків (10%), воно 
визнається підприємством з іноземними Інвестиціями; 

- якщо іноземна інвестиція становить сто відсотків (100%), воно вважається 
іноземним підприємством; 

- якщо в статутному фонді відсутні іноземні інвестиції, таке підприємство 
вважається національним. 

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в 
Україні діють такі підприємства: 

- унітарні; 
- корпоративні. 
Унітарні – створюються одним засновником (наприклад, державні, комунальні 

підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на 
приватній власності засновника); державні комерційні підприємства – діють на основі 
статуту на принципах підприємництва і несуть відповідальність за наслідки своєї 
діяльності усім належним їм на правах господарського відання майном; державні 
казенні підприємства – створюються за рішенням Кабінету Міністрів України у галузях 
народного господарства, в яких: законом дозволено здійснення господарської 
діяльності лише державним підприємствам; основним (понад 50%) споживачем 
продукції (робіт, послуг) виступає держава; за умовами господарювання неможлива 
вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; переважає (понад 50%) 
виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і 
характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним; 
приватизація майнових комплексів державних підприємств заборонена законом; 
комунальні комерційні підприємства – утворюються компетентним органом місцевого 
самоврядування, майно закріплюється на праві господарського відання; комунальні 
некомерційні підприємства – майно закріплюється на праві оперативного управління; 
корпоративні – утворюються двома або більше засновниками, наприклад, кооперативні 
підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а 
також інші підприємства, у тому числі засновані на приватній власності двох або 
більше осіб. [3, ст.22].  

Види підприємств залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу 
від реалізації продукції протягом року: малі – середньооблікова кількість працюючих за 
звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу за цей період 
не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. евро; великі – середньооблікова кількість 
працюючих перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу на рік перевищує суму, 
еквівалентну 5 млн евро; середні – усі інші підприємства. [3, ст.37] З урахуванням 
існування ступеня залежності від іншого підприємства виділяють такі підприємства: 

- головні; 
- дочірні. 
Залежно від галузевої приналежності виділяють: 
- промислові; 
- сільськогосподарські; 
- будівельні; 
- транспортні; 
- торговельні, 
- науково-дослідні; 
- лізингові; 
- банківські; 
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- страхові; 
- туристичні; 
- підприємства зв'язку; 
- підприємства побутового обслуговування тощо. 
Залежно від мети і характеру діяльності підприємства поділяються на: 
- комерційні підприємства - мають за мету отримання прибутку; 
- некомерційні - підприємства невиробничої сфери, метою яких не є отримання 

прибутку (кредитні спілки, благодійні організації тощо). 
Згідно з п.2 ст.130 ГКУ кредитною спілкою є юридична особа - неприбуткова 

організація, - заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах 
добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у 
взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. 

Згідно з л.2 ст.131 благодійною визнається недержавна організація, утворена і 
діюча за територіальним принципом, яка здійснює доброчинну діяльність в інтересах 
суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї 
діяльності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також 
державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково 
фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками або членами благодійної 
організації. 
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Економічний потенціал країни складається з підприємств різних видів 

діяльності. Сукупність підприємств, організацій, об’єднань, які характеризуються 
переважно однаковими або подібними видами діяльності, складає галузь.  
Складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної 
та статистичної інформації є загальна класифікація галузей національного 
господарства. 

До сфери матеріального виробництва належать галузі, які визначаються 
видами діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага 
(продукцію, енергію, природні ресурси), а також продовжують виробництво у сфері 
обігу (реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції 
чи інших видів діяльності. До даної сфери належать суб'єкти господарювання в 
галузях промисловості, сільського, лісового господарства, будівництва, торгівлі, 
транспорту, зв'язку та інших послуг виробничого характеру. Усі інші види діяльності 
у сукупності становлять сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу). 
[2] 
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Господарська діяльність - діяльність суб'єктів господарювання, в тому числі 
підприємницька, пов'язана з виробництвом, обміном та переробкою матеріальних і 
нематеріальних благ, що виступають у формі товару. 

Загальні різновиди господарської діяльності можна сгрупувати таким 
способом: 

1) комерційна господарська діяльність (підприємництво); 
2) некомерційна господарська діяльність; 
3) господарське забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів. 
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання з метою 
досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. [1] 

Некомерційна господарська діяльність – це самостійна систематична 
господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована 
на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку. [1] 

Господарське забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів - 
діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на створення і підтримання 
необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за 
участі або без участі суб'єктів господарювання. 

Можна виокремити такі види господарської діяльності: 
1. Господарсько-торговельна діяльність — діяльність, що її здійснюють 

суб’єкти господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію 
продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а 
також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію через надання відповідних 
послуг. [5] 

2. Агентська діяльність — комерційне посередництво, що полягає в наданні 
комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання під час здійснення ними 
господарської діяльності способом посередництва від імені, в інтересах, під 
контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє. [3] 

3. Перевезення вантажів — господарська діяльність, яка пов’язана з 
переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного 
споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними 
шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами. [6] 

4. Капітальне будівництво — господарька діяльність, спрямована на 
створення нових та модернізацію основних фондів виробничого і невиробничого 
призначення. 

5. Інноваційна діяльність — діяльність учасників господарських відносин, яка 
пов'язана із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-
технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок.  

6. Фінансове посередництво — діяльність, яку здійснюють установи банків та 
інші фінансово-кредитні організації., яка пов’язана з отриманням та перерозподілом 
фінансових коштів. 

7. Комерційна концесія — договір, за яким правоволоділець зобов'язується 
надати користувачеві за плату право користування комплексом належних цій стороні 
прав з метою виготовлення або продажу певного виду товару та надання послуг. 

8. Зовнішньоекономічна діяльність — господарська діяльність, яка 
спрямована на зовнішній ринок. 

Економічний потенціал  кожної країни складається з різних галузей до складу 
яких входять підприємства що здіснюють різноманітну діяльність. Тому розвиток та 
ефективність підприємств кожної галузі впливає на економічний потенціал країни у 
цілому. 
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Згідно із законодавством України, підприємством є самостійний господарюючий 

суб'єкт, створений у порядку, встановленому законом, для виробництва продукції і 
надання послуг з метою задоволення громадських потреб і отримання прибутку. Будь-
яка організація (підприємство) взаємодіє із зовнішнім середовищем, тобто отримує з 
нього ресурси (робочу силу, капітал, устаткування, сировину, енергію, інформацію 
тощо), які стають елементами її внутрішнього середовища.  Тому підприємству 
необхідно такє внутришне середовище, яке створило б  умови для реалізації 
підприємницкого потенціалу підприємства. 

Внутрішнє середовище – це система елементів та їхніх взаємозв’язків, які 
контролюють та регулюють керівники та персонал організації підприємства. 

Внутрішнє середовище формується в залежності від мети та місії підприємства 
та дуже залежить від, власне, зовнішнього середовища. Структурою внутрішнього 
середовища є п’ять складових: ціль (бажаний стан об’єкта або бажаний кінцевий 
результат діяльності), структура (організації логічні відносини рівнів управління і 
функціональних одиниць, побудовані у такій формі, яка дає змогу найефективніше 
досягати цілей організації), технологія (сукупність певних методів і способів 
досягнення цілей за допомогою знарядь праці), завдання та виконавчий персонал 
(колектив працівників або група осіб, яка здійснює трудові функції на основі трудового 
договору) [2]. А до його складу віднести техніку, технології виробництва, людей, 
інформацію, організацію виробництва та управляння підприємством. Також виділяють 
такі основні підсистеми[1]: 

 соціальна; 
 інформаційна; 
 організаційна; 
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 маркетингова; 
 науково-інноваційна; 
 технологічна; 
 виробничо-технічна; 
 економічна; 
 фінансова. 
В багатьох країнах місією підприємства визначають його принципи та етику. 

Принципи підприємства – це основні засади, норми, через які реалізується свобода 
підприємницької діяльності. Саме вони визначають вимоги до виробленої продукції, 
механізму виробництва та його робітників.  

Підприємство в Україні здійснюється за наступними принципами: 
 вільний вибір видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством; 
 залучення на добровільних засадах для здійснення підприємницької 

діяльності майна та коштів юридичних та фізичних осіб; 
 самостійного формування програми виробничої та інших видів діяльності; 
 самостійного вибору постачальників та споживачів продукції, яка 

виробляється; 
 встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до чинного 

законодавства України; 
 вільного найму працівників для здійснення підприємницької діяльності; 
 залучення і використання природних, трудових, матеріально- технічних, 

фінансових та інших видів ресурсів, якщо це не заборонено або не обмежено чинним 
законодавством; 

  вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати податків, 
зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством; 

 самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, 
використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. 

Етика підприємництва – ділова етика, що ґрунтується на відкритості, чесності, 
дотриманні слова, повазі до законів, вмінні провадити бізнес, повазі до працівників (їх 
інтересів, мети, цінностей, особистості тощо). Є такі способи формування етичної 
поведінки на підприємстві: розробка етичних нормативів, створення груп або комітетів 
з етики, проведення соціальних обстежень та ревізій, навчання  етичній поведінці [3]. 

Виділяють такі складові підприємницької діяльності: 
 переконання в корисності своєї справи для суспільства; 
 здатність створювати команду однодумців і працювати з нею; 
 оцінка бізнесу як справи свого життя, захоплюючої творчості, форми 

самовираження; 
 визнання необхідності конкуренції, здатність до плідного співробітництва; 
 повага до законів, соціального порядку, державної влади; 
 уміння оцінювати новаторські дії інших, їхній підприємницький потенціал. 
Внутрішнє середовище – це система елементів та їхніх взаємозв’язків, одним з 

них є бажаний кінцевий результат діяльності. Тому внутрішнє середовище  є базою для  
ефективної реалізації підприємницького потенціалу. 
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О.Ю.  Лактіонова, доцент Приазовського державного технічного університету 
 

Відомо, що потенціал - це джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути 
приведені в дію, використані для вирішення будь-якої задачі, досягнення певної мети.  
Є такі основні риси терміна «потенціал»: - це тимчасова характеристика, яка може 
змінюватися протягом усього життєвого циклу промислового підприємства;  потенціал 
- це певний набір ресурсів, використання яких можливе тільки при наявності 
відповідних умов [1]. Фінансовий потенціал підприємства - це характеристика 
фінансового стану і фінансових можливостей підприємства: можливість залучення 
капіталу, в обсязі необхідному для інвестиційних проектів;  ... наявність ефективної 
системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього 
фінансового стану [2]. 

Одним з напрямків підвищення ефективності системи організації управління 
фінансами підприємств, що сприяє збільшенню фінансового потенціалу підприємства є 
фінансовий аутсорсинг (F & A) [3].  F & A сприяє зниженню витрат на організацію 
управління фінансами підприємства, підвищенню ефективності використання власних і 
позикових фінансових ресурсів, збільшення ефективність управління поточними 
активами підприємств;  збільшення іміджу підприємства та залучення інвестицій.  
Фінансовий аутсорсинг в організації управління фінансами особливо корисний для 
невеликих підприємств, що має місце в країнах ЄС, США і особливо в Китаї. 

F & A - ефективний важіль управління: дешевший, ніж організація бізнес-
процесу своїми силами;  дозволяє, не відволікаючись на вирішення численних 
адміністративних питань, пов'язаних з функціонуванням бухгалтерської, фінансової, 
правової служб, сконцентруватися на пошуку нових можливостей для підвищення 
прибутковості і конкурентоспроможності основної діяльності.  Такий вид партнерства 
вигідний для споживачів даного виду послуг ще і можливістю розділити потенційні 
фінансові ризики, знявши з себе частку відповідальності і переклавши її, згідно з 
договірними умовами, на аутсорсера.  Безсумнівною перевагою F&A є можливість його 
використання в тих масштабах, які необхідні на даному етапі розвитку організації: при 
зростанні бізнесу пропорційно збільшується і обсяг послуг, що надаються, при 
скороченні - обсяг зменшується пропорційно потребам.  Відповідно, витрати на 
аутсорсинг змінюються разом з обсягом [3]. 

Можна виділити наступні стандартні переваги «F & A»: підвищення 
ефективності діяльності споживачем аутсорсингу за рахунок можливості концентрації 
уваги керівництва промислового підприємства на основному бізнесі за допомогою 
доручення зовнішньому виконавцеві - аутсорсеру виконання другорядних функцій;  
можливість перерозподілу ресурсів організації, раніше задіяних в здійсненні 
другорядних функцій, вивільнених ресурсів на підтримку основної діяльності 
підприємства;  фіксовані і передбачувані витрати на ведення процесу, переданого на 
аутсорсинг (зафіксовані в договорі);  відсутність необхідності розширення штату 
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організації на ведення другорядних функцій, переданих на аутсорсинг, в разі 
розширення бізнесу;  зменшення собівартості функцій, переданих аутсорсеру, за 
рахунок «оптової» продажу його послуг, за рахунок спеціалізації і ефекту масштабу;  
отримання доступу до фахівців високої кваліфікації, рішенням вищого рівня 
аутсорсера;  використання готових передових технологій;  оплата послуг аутсорсера 
входить в витрати і в повному обсязі зменшує базу оподаткування з податку на 
прибуток;  - якість і надійність послуг (вузька спеціалізація і накопичений досвід 
аутсорсера);  взаємовигідне співробітництво аутсорсера і споживача, що дозволяє 
розділити ризики; поліпшення керованості організації - клієнта;  доступ до сучасної 
техніки, інновацій та інформаційних технологій при постійній величині витрат; 
можливості синергетичного ефекту (використання аутсорсером знань, спеціалізованого 
обладнання, технологій);  збереження повної юридичної та господарської самостійності 
організації, що використовує аутсорсинг в своїй діяльності;   збереження контролю над 
делегованих процесами через аутсорсинговий контракт і ін. 

В ході ведення процесу аутсорсингу можливе зниження витрат: - на персонал 
підприємства (на заробітну плату і відрахування до фондів);  на виробничі площі;  на 
покупку і постійне оновлення програмного забезпечення, якщо це необхідно для 
виконання другорядних функцій;  на технічне обладнання (обладнання одного 
робочого місця, включаючи вартість комп'ютера);  - на навчання персоналу, що 
виконує другорядні функції;  на непрофільні процеси;  - економія ресурсів і економія на 
податках на заробітну плату штатної одиниці.  Друга група переваг специфічна саме 
для «фінансового аутсорсингу» і полягає в перекладенні відповідальності за 
організацію обліку і правильність його ведення на аутсорсера, в т. ч. Відшкодування 
збитків, пов'язаних з неправильним розрахунком податків або з несвоєчасним наданням 
звітності, відбувається за рахунок постачальника послуг або  за страховим договором 
(більшість аутсорсеров страхують свою професійну діяльність). 

У країнах ЄС (Німеччини, Франції, Італії) для підвищення ефективності і 
зниження витрат на організацію управління фінансами підприємств формуються 
центри послуг фінансового аутсорсингу, які надають послуги за низькою ціною або 
взагалі на бюджетній основі.  Ці центри також надають послуги страхування та 
кредитування, іноді за рахунок механізмів державного кредитування. 

В умовах формування об'єднаних територіальних громад в Україні існує 
необхідність формування центрів фінансового аутсорсингу для надання послуг 
керування, страхування фінансових ризиків і кредитування підприємств громади за 
низькою ціною або на бюджетній основі.  Для підвищення ефективності діяльності цих 
центрів пропонується використовувати аналітичні системи для обробки даних 
«opendata» і «openbudget» для своєчасної коригування елементів податкових і 
неподаткових надходжень до дохідної частини місцевого бюджету в рамках 
законодавства.  В якості моделей роботи аналітичних систем автори застосували 
іінструментарій предикативної аналітики  -  кореляційний аналіз, варимакс аналіз, 
методи багатовимірного регресійного аналізу, що дозволило отримати додаткове 
джерело фінансування розвитку фінансового потенціалу підприємств об'єднаних 
територіальних громад. 
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Збут продукції є заключною ланкою між її виробництвом, розподілом і 
споживанням. На сьогоднішній день більше половини товарообігу здійснюється через 
посередників. Посередниками користуються, коли з їх допомогою можна більш 
ефективно виконати одну або декілька наступних функцій: збут і його стимулювання, 
закупівлю і формування товарного асортименту, складування, розбиття крупних партій 
товарів на дрібні, транспортування, ухвалення ризику. 

Необхідність підвищення ефективності збутових процесів та оперативного 
реагування управлінців щодо змін умов реалізації продукції на ринку пояснює постійну 
зацікавленість вітчизняних підприємців у вдосконаленні процесу реалізації продукції 
як важливої функціональної складової діяльності підприємств [1]. 

Вирішення питання вдосконалення збутової політики є актуальним для всіх 
учасників системи просування товару до кінцевих споживачів. 

Одним з найбільш поширених різновидів торгово-посередницьких структур є 
оптові торгові підприємства. Комерційні (чисто торгові) - це процеси, направлені на 
здійснення актів купівлі-продажу для отримання прибутку і пов’язані із зміною форм 
вартості. До них примикають також такі торгові процеси, без яких неможливе 
нормальне проведення операцій купівлі-продажу: це організація господарських зв’язків 
між продавцями і покупцями, вивчення купівельного попиту на товари, збутова 
реклама, посередництво, сервісне обслуговування покупців.   

Раціонально організована торговельна діяльність сприяє оптимізації виробничої 
і комерційної діяльності, розширенню її масштабів та підвищенню ефективності, 
вивченню факторів ризику, достовірному прогнозуванню майбутнього з достатньо 
чіткими орієнтирами бажаного комерційного успіху [2]. 

У теперішній час система оптової торгівлі, яка була створена в минулі роки, 
опинилась не в кращому стані. Значно знизилась роль оптової ланки торгівлі  як  
суб’єкта   ринку,  що  призвело  до   порушення   зв’язків  між виробниками та 
покупцями; зазнала значних втрат: кількісно зменшилась мережа торгівельних 
підприємств;  інфляція і гіперінфляція знецінила власні обігові кошти, а тривала 
збитковість підприємств галузі призвела до повної втрати власних обігових коштів [3]. 

Факторами, які негативно впливають на розвиток підприємств оптової торгівлі є:  
– недосконалість   нормативно-правової   бази    щодо    регулювання діяльності 

підприємств оптової торгівлі;  
– нездатність  таких підприємств  пристосуватись до  змінних ринкових умов  з  

тим, щоб  стати  потрібним  оператором  у системі  збуту  і  розподілі продукції завдяки 
наданню спектру послуг;  

– зростання   вартості   оренди  складських  приміщень і  технічного обладнання 
[4]. 
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Для вирішення цих проблем потрібне обов’язкове втручання державних органів, 
які б забезпечували розвиток конкурентного середовища, та подолання монополізму на 
ринку оптової торговельної діяльності, а також стимулювання роботи оптової ланки з 
упровадження активних форм просування товарів українських виробників. 

Зарубіжний  досвід   свідчить, що сучасні   тенденції   розвитку   ринку   оптово-
посередницьких   послуг полягають в тому,  що  в  міру    розвитку виробництва і  
ускладнення  структури  господарських  зв’язків  роль оптово-посередницьких  
структур  зростає  і  форми   їх   діяльності   стають   більш різноманітними; 
розвиваються   нові  логістичні  принципи   організації   руху  товару. Також, завдяки 
впровадженню нових логістичних принципів відбувається перехід від 
багатоступінчастої системи товаропостачання до системи прямих поставок, в рамках 
якої здійснюється управління постачанням, упаковкою, зберіганням, 
транспортуванням, збутом, сервісним обслуговуванням і реалізацією продукції. 

Крім того, обов’язковими умовами для вирішення проблем, що стримують 
розвиток оптової торгівлі, мають стати паритетне інвестування об’єктів оптової 
торгівлі державою і приватним бізнесом, створення ефективної логістичної системи, 
впровадження сучасних складських технологій. Інтенсивне застосування принципів 
логістики дозволить налагодити систему товаропостачання, пакування, зберігання, 
транспортування та продажу товарів. Це сприятиме перетворенню оптової торгівлі в 
ефективну систему постачання та сервісного обслуговування клієнтів [5]. 

Основними завданнями підприємства оптової торгівлі є безперебійне 
постачання товарів, мінімізація витрат, забезпечення спрощення замовлення та 
поповнення товарних ресурсів, постійний торгівельний процесс. На успішне 
функціонування торгівельного підприємства впливає цілий комплекс окремих 
факторів, кожен з  яких може впливати на діяльність підприємства  або позитивно, або 
негативно. З метою удосконалення збутової  діяльності доцільно впроваджувати 
наступні заходи: 

 застосовувати систему матеріального стимулювання персоналу, яка враховує  
узагальнюючу оцінку кінцевих результатів діяльності робітників у формі коефіцієнта 
якості праці. 

 стимулювати попит на товари шляхом проведення рекламних заходів, тобто  
поширювати інформаційні зв’язки із покупцями, упроваджувати активні форми 
просування товарів.  

 застосовувати методики  розрахунків оптимального розміру запасу товарів та  
мінімізувати витрати на його закупівлю та зберігання. 

 Впровадження цих напрямків призведе до активізації торгівельної діяльності, 
розширенню кола потенціальних покупців, матеріальної зацікавленості менеджерів 
підприємства у збільшенні обсягів продажів та зменшенню сумарних витрат на 
закупівлю та зберігання товарних запасів товарів. 

Таким чином, оптова торгівлґ виконує функції не тільки продажу готової 
продукції, а і орієнтацію виробництва на задовольняння платежездібного попиту 
покупців, активну роботу на ринку по підтримці і формуванню попиту на продукцію. 
На сьогоднішній день важливе значення має організація чіткої системи роботи оптових 
торговельних структур, запровадження сучасних форм функціонування, тобто 
раціональне використання наявних ресурсів для ефективного розвитку ринку товарів. 
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Зернопереробна промисловість України - одна з найбільших галузей 

агропромислового комплексу, що здатна повністю задовольнити потреби населення у 
хлібопродуктах високої якості, а також експортувати свою продукцію за межі України. 
Зернопереробна промисловість України забезпечує населення борошном і крупами, а її 
відходи використовуються для виробництва комбікормів. 

На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього 
народного господарства України і особливо – для  харчової промисловості, так як ця 
галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і 
особливо платоспроможності населення. Також погіршилося становище і в 
зернопереробній галузі харчової промисловості [1].  

Відповідно до даних Української зернової асоціації, офіційна середня 
рентабельність виробництва борошна становить 8-10% [2]. На думку фахівців, для 
здійснення ефективного зерновиробництва мінімальна рентабельність виробництва 
зерна повинна становити 20%, а раціональна (в умовах України) – щонайменше 40%. 
Така рентабельність створює необхідні умови для оновлення основних фондів та 
застосування технологій виробництва зерна, які дозволяють у подальшому здійснювати 
розширене відтворення зернового господарства [3].   

Обсяги та якість виробництва борошна та круп залежать від постачання 
зернових видів сировини які є невід’ємною складовою для забезпечення 
безперебійності виробничих процесів підприємства. 

Більшість підприємств борошномельно - круп’яної галузі потребують технічного 
і технологічного переоснащення. З метою підвищення ефективності функціонування 
всієї борошномельно-круп’яної галузі, актуальним залишається питання впровадження 
у виробничі процеси міжнародних стандартів якості ISO, ресурсозберігаючих 
технологій, проведення модернізації, реконструкції та повної заміни обладнання на 
підприємствах. Не менш важливою проблемою ефективного розвитку підприємств 
борошномельно-круп’яної галузі є недостатні  обсяги інвестицій та брак оборотних 
коштів для розширення виробництва.  
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На сьогоднішній день в Україні виробництво борошна контролюється 60 
крупними виробниками, які входять до складу українських фінансово-промислових 
груп та вертикально-інтегрованих холдингів. Це складає близько 70% ринку. На ринку 
борошна топ – 20 виробників контролює 50% обсягів загального виробництва. Всі 
регіональні ринки України розподілені між 6 ключовими вертикально інтегрованими 
агрохолдингами. 

Вітчизняне виробництво круп та комбікормів є монополізованим, а лідерами на 
ринку є підприємства, які входять до вертикально інтегрованих агропромислових 
об’єднань в яких поєднано повний виробничий ланцюг: постачальники сировини 
(сільськогосподарські підприємства) – переробні підприємства (підприємство по 
виробництву круп) – роздрібна та оптова торгівля. Це дозволяє зменшити витрати 
підприємств шляхом зменшення численної кількості посередників, які необґрунтовано 
«накручують» ціни на сировину, товари, послуги. 

Виробництво борошна орієнтоване на внутрішнє споживання, однак, ринок має 
значний експортний потенціал.  Ринок борошна характеризується незначними об’ємами 
імпорту, що впливає на зростання якості виробництва та конкуренції серед українських 
виробників. Основним видом борошна, яке виготовляється в Україні є пшеничне – 92%, 
на житнє припадає близько – 7%, кукурудзяне – 1% [4].  

Протягом останніх років на більшості підприємств зернопереробної галузі 
харчової промисловості України спостерігається низький рівень ефективності 
відтворювальних процесів. Коефіцієнти оновлення й вибуття машин і устаткування, 
тобто найбільш активної частини основних фондів на промислових підприємствах, 
коливаються в межах 5-6% загального їхнього обсягу, а коефіцієнт економічного 
спрацювання досягає 30-45% загальної вартості. Парк діючого виробничого 
устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технічно застарілих його 
одиниць.  

Проблема зношеного устаткування гостро стоїть на підприємствах 
зернопереробної промисловості, так як у світі розробляється багато інновацій у сфері 
переробки зерна: обладнання, машини та устаткування, технології, що є 
ресурсозберігаючими та більш економними ніж застаріле обладнання на вітчизняних 
підприємствах. Але на зернопереробних підприємствах України рівень впровадження 
інновацій коливається десь на рівні 2-3 %, що є недостатнім для більш економічного 
виробництва хлібопродуктів. 

Знос обладнання, застарілість технологій унеможливлюють ефективну 
конкурентну боротьбу вітчизняних товаровиробників з іноземними учасниками, які 
впроваджують новітні технології, використовують сучасне обладнання, яке економить 
ресурси, використовують інновації тощо [4]. 

Ефективність технологічних процесів виробництва і борошна і крупи 
визначається рівнем використовування зерна і електроенергії, якістю борошна і крупи, 
що виробляється. На ефективність переробки зерна в борошно і крупу впливають 
технологічні властивості зерна, що переробляється, структура і режими технологічного 
процесу на борошномельному і круп’яному заводах, склад технологічного і 
транспортного устаткування.   

Зерно є дорогою сировиною. В загальних витратах на виробництво борошна і 
крупи на частку зерна припадає більше 90%. Тому важливо використовувати зерно з 
щонайвищою ефективністю, тобто забезпечити максимальний вихід готової продукції, 
якнайкращу її якість при мінімальних питомих експлуатаційних витратах  [4]. 

Рішення цієї задачі можливо тільки на основі управління властивостями зерна в 
процесі виробництва борошна. Технологічні властивості зерна в значній мірі 
визначаються його структурою, співвідношенням  складових частин, а також розподілу 
по них хімічних речовин: білків, крохмалю, клітковини і ін. Особливості структурної 
будови зерна роблять вирішальний вплив на організацію і ведення технології борошна. 
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Для забезпечення високої ефективності використовування зерна необхідно 
ввести процес підготовки і переробки його в оптимальному варіанті, тобто підбирати 
технологічні режими, які забезпечують щонайвищу ефективність переробки даної 
партії зерна.  

Таким чином, у міру розвитку ринкових відносин необхідно  надавати належну 
увагу розвитку виробництва і направляти необхідні засоби на нову техніку, оновлення 
виробництва, на освоєння і випуск нової продукції. Крім того, необхідно створити 
належні організаційні передумови для того, щоб перетворення в техніці і технології 
приводили  для значного підвищення ефективності діяльності зернопереробних 
підприємств. 
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Структура і величина витрат суттєво пливає на величину виробничого 
потенціалу підприємства. Актуальність виробничих підприємств полягає у доступності 
нових робочих місць, що за собою веде збільшення зайнятості населення; виробниче 
підприємство – податки у бюджет держави, а саме: податок на прибуток, акцизний 
податок, якщо підприємство займається виробництвом підакцизних товарів, податок на 
додану вартість. Загалом, виробниче підприємство створюється для можливості 
підняття економіки держави та конкурування з товарами іноземного походження.  

Для того, аби почати виготовлювати власну продукцію, підприємець повинен: 
− укласти трудовий договір з людьми, працю яких він збирається 

використовувати, та виплачувати їм заробітну плату; 
− закупити сировину й матеріали для виробництва; 
− знайти й орендувати, а може, навіть, й купити приміщення для виробничого 

процесу; 
− пройти процедуру державної реєстрації для сплати податків та інш. 

Усі вищеназвані дії – витрати, і всі ці витрати можна класифікувати для визначення 
вартості продукції й ціноутворення. 

Витрати - грошове вираження виплат виробничих факторів, необхідних для 
здійснення підприємством своєї виробничої діяльності. Якщо сумарні витрати 
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виявляються нижче за доходи від реалізації продукції, то підприємство отримує 
прибуток. 

Класифікація витрат – групування витрат для аналізу, контролю, планування 
виробничого процесу за певними ознаками [3]. 

За відношенням до виробничого процесу витрати поділяються на основні й 
накладні. Основними витратами є витрати, які пов’язані, безперечно, з технологічним 
процесом виготовлення продукції. Вони займають найбільшу частку витрат будь-якого 
виробництва. До основних витрат включають: вартість витрачених матеріалів, 
заробітну плату робітників, які займаються виробництвом, амортизацію, платежі за 
оренду (якщо вона є), нарахування на заробітну плату [1]. 

Накладні витрати – витрати, які виникають у зв’язку  з організацією, 
обслуговуванням виробництва. До накладних витрат відносять: вартість енергії, 
спожитої під час виробництва, ремонт приміщень. 

Обсяг виробництва поділяє витрати на постійні -  витрати, розмір яких не 
змінюється при зміні обсягу виробництва, наприклад, адміністративні витрати, й змінні 
-  витрати, величина яких змінюється відповідно до зміни обсягу виробництва. 
Прикладом змінних витрат є витрати на сировину й матеріали, паливо, оплата праці 
працівникам [2].  

За складом витрати поділяються на одноелементні й комплексні, де 
одноелементні – однорідні витрати, які не поділяються на компоненти незалежно від 
призначення, наприклад, сировина, матеріали, енергія; комплексні – складаються з 
декількох елементів, прикладом яких є загальновиробничі витрати, куди входять 
заробітна плата цеху, матеріали, використані на господарські потреби, амортизація 
приміщення й устаткування.  

Собівартість є важливим показником ефективності виробництва й дозволяє 
здійснювати контроль над витратами. Саме за способом віднесення на собівартість 
витрати діляться на прямі й непрямі. Прямими витратами називаються витрати, які 
пов’язані з виробництвом одного виду продукції і можуть бути віднесені на 
собівартість. До прямих витрат включають: витрати сировини, основних матеріалів, 
заробітну плату. Непрямими витратами є витрати, які пов'язані з виробництвом 
декількох видів продукції. До них відносять загальновиробничі витрати. 

Продуктивні витрати – передбачені технологією виробництва, непродуктивні – 
виникають у результаті певних недоліків виробництва. 

До поточних витрат належать витрати, пов’язані з реалізацією продукції у 
даному періоді, їх включають у собівартість товару. Одноразовими витратами є 
витрати, пов’язані з підготовкою виробництва, з резервуванням витрат на оплату 
відпусток і винагород. 

Під економічними елементами розуміють сукупність економічно однорідних 
витрат в грошовому виразі за їх видами – дозволяє зрозуміти, що було витрачено на 
даний об’єкт. Статті калькуляції показують формування цих витрат для визначення 
собівартості продукції. 

Як було зазначено вище, поточні витрати – витрати, на виробництво поточного 
звітного періоду, що мають бути включені до собівартості продукції (робіт, послуг), 
виготовленої протягом цього звітного періоду. За часом виникнення витрати 
поділяються на поточні, витрати майбутніх періодів й майбутні витрати. Витратами 
майбутніх періодів є витрати, понесені в поточному звітному періоді, але включаються 
у собівартість продукції у наступних звітних періодах. Майбутніми витратами є 
витрати, що в поточному періоді ще не здійснені, але для правильного формування 
собівартості продукції включаються у витрати поточного періоду.  

Також витрати можуть бути контрольованими (підлягають контролю зі сторони 
працівників) й неконтрольованими (відповідно, які неможливо контролювати) [4].  
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Отже, висновки: управління витратами допустимо у всіх сферах діяльності й має 
велике значення. Для того, аби виробити  продукцію, підприємство повинно робити 
деякі витрати, за допомогою яких ця продукція буде якісною й зможе витримувати 
конкуренцію на ринках. Всі витрати класифікуються за певними ознаками для 
спрощення підрахунку загальних витрат підприємства. Вищезазначені витрати різні 
між собою, але грають важливу роль у створенні продукції.  У роботі було наведено 
класифікацію виробничих витрат, наведено їх характеристику для розуміння 
відмінностей між ними.  
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Особлива економічна зона або Вільна економічна зона (ОЕЗ або СЕЗ) – 

обмежена територія з особливим юридичним статусом по відношенню до решти 
території держави. Часто особливий статус виражається в пільгових податкових або 
митних умовах для національних або іноземних підприємців і це є додаткової 
можливістю збільшення потенціалу країни. [1] 

СЕЗ створюються з метою спрощення митних процедур для залучення 
інвестицій та ефективного їх використання під час реалізації експортоорієнтованих 
інвестиційних проектів, активізації господарської діяльності, спрямованої на 
збільшення експорту товарів, впровадження новітніх технологій, розвиток сучасної 
виробничої та ринкової інфраструктури. Перелік видів господарської діяльності, які 
здійснюватимуться на території СЕЗ, встановлюється окремим законом України про її 
створення. [2] 

Зараз в України функціонують 9 економічних зон: [3] 
1. Спеціальна економічна зона "Донецьк": м. Донецьк; термін дії 60 років;  
2. Спеціальна економічна зона "Азов": м. Маріуполь, Донецька область;  термін 

дії 60 років; 
3. Спеціальна економічна зона "Закарпаття": Ужгородський та Мукачівський 

райони Закарпатської області, термін дії 30 років,  
4. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель": м. Ковель, Волинська 

область; термін дії 20 років; 
5. Спеціальна економічна зона "Миколаїв": м. Миколаїв; термін дії 30 років;  



104 

 
Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

6. Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-Франко": м. Одеса; термін дії 25 
років; 

7. Спеціальна економічна зона "Курортополіс Трускавець":  м. Трускавець, 
Львівська область; термін дії 20 років. 

8. Спеціальна економічна зона "Славутич": м. Славутич, Київська область; 
термін дії до 01.01.2030 року. 

9. Спеціальна економічна зона "Рені": м. Рені, Одеської області; термін дії 30 
років. 

У цих зонах інвесторам надаються такі пільги: [3] 
 режим спеціальної митної зони 
 ставка оподаткування прибутку - 20%; 
 оподаткування доходів нерезидентів - у розмірі 2/3 встановленої ставки; 
 не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду 

для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та 
соціального захисту населення; 

 звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з 
інвестиційним проектом; 

 надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу; 
 не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки. 
Розвиток вільних економічних зон допоможе розвитку економіки. На жаль, 

заплановані цілі на ці зони не були досягнені. Приблизно 20% від запланованого обсягу 
іноземних інвестицій було залучено у межах цих зон.  

Однак, спираючись на  позитивний досвід інших країн, можна зробити висновок 
про потенціал такого напрямку економічного розвитку в умовах становлення ринкової 
економіки та дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів. 

Сьогодні проблема доцільності спеціальних економічних зон в Україні потребує 
дослідження на новому етапі ринкового господарювання – децентралізації управління і 
створення бюджетів місцевих громад, оскільки може стати важливим чинником 
стимулювання розвитку економіки та залучення іноземних інвесторів. У зв’язку з цим 
потрібні економічні розробки, що стосуються режиму гнучкого стимулювання 
діяльності СЕЗ. [4] 
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У реаліях сучасної економіки, де спостерігається обмеження фінансових 

ресурсів саме суб'єкти підприємництва, які не потребують великих інвестицій, 
спроможні ефективно стимулювати розвиток економічної конкуренції. На жаль, сектор 
малого бізнесу в Україні поки що не відіграє в національній економіці такої важливої 
ролі, як в економічно розвинутих країнах. Ринкові відносини потребують від суб'єктів 
малого бізнесу грамотної оцінки фінансового стану підприємства, фінансової ситуації у 
народному господарстві країни загалом, інакше вони не зможуть прийняти правильних 
управлінських рішень у цій сфері. 

Аналізу діяльності малого бізнесу приділяли увагу такі вчені: З. Варналій, К. 
Ващенко, Д. Ляпін, О. Кужель. Водночас питання щодо вирішення проблем розвитку 
малого бізнесу залишається актуальним, хоча існує чимало шляхів покращення їхньої 
діяльності. 

Мале підприємство є провідним сектором ринкової економіки, що визначає 
темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП та ступінь 
демократизації суспільства. Характеризується швидкою окупністю затрат, свободою 
ринкового досвіду і високою мобільністю. Також формує соціальний прошарок 
підприємців-власників, сприяє на послаблення монополізму та розвитку конкуренції. 

Про значення малого підприємництва свідчать інтегровані показники, що 
характеризують стан сектору малого підприємництва у розвинутих країнах та 
підкреслюють фундаментальну роль малого підприємництва в соціально-економічному 
та політичному житті кожної країни (табл.1). Показниками вагомої ролі малого 
підприємництва як інтегруючого структурного елементу системи сучасної ринкової 
економіки є передусім дані про його кількісні параметри. 

 Таблиця 1 
 

Країна Кількість 
МСП, тис. 

Кількість 
МСП 

на 1000 чол. 
населення 

Зайнято в 
МСП, 

млн. чол. 

Частка МСП у 
загальній 
кількості 

зайнятих, % 

Частка МСП 
у ВВП,% 

Великобританія 2 630,0 46,0 13,6 49,0 50—53 

Німеччина 2 290,0 37,0 18,5 46,0 50—54 
Італія 3 920,0 68,0 16,8 73,0 57—60 

Франція 1 980,0 35,0 15,2 54,0 55—62 
США 19 300,0 74,2 70,2 54,0 50—52 

Японія 6 450,0 49,6 39,5 78,0 52—55 
Російська Федерація 836,2 15,7 8,1 9,6 10—16 

Україна 370,4 18,8 45,6 75,0 50—55 
 

Рисунок 1 Стан розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) [1 c. 98]. 
 
 
 

Основними чинниками, які перешкоджають розвитку малого бізнесу, є:  
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— відсутність чітко сформульованої в системі правових актів державної 
політики у сфері підтримки малого підприємництва; 

 — збільшення адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, 
сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин 
тощо);  

—відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово кредитної підтримки; 
— надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності; 
— невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;  
— надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів 

господарювання [3]. 
Науковці виділють що, найвагомішими перешкодами на шляху розвитку малих 

підприємств в Україні на сьогоднішній день є відсутність доступних фінансових 
ресурсів для створення нових та розширення вже діючих підприємств, обмеженість 
кредитних коштів, високі процентні ставки та значними кредитний ризик.  

Така фінансова нестабільність свідчить про те, що малі підприємства в Україні 
перебувають в умовах слабкої державної фінансової  підтримки. [2] 

Основним напрямом вирішення фінансових проблем вітчизняних підприємців 
має бути врахування загальноприйнятих ринкових закономірностей на основі 
очевидних національних особливостей сучасної української економіки. Тобто ця 
проблема може вирішитися, якщо під час проведення економічної політики 
враховуватимуться особливості сучасної української економіки як на макрорівні, так і 
на рівні підприємств.  

Необхідними складовими покращення умов господарювання малих 
підприємницьких структур, є:  

 — реформування податкового законодавства (держава може піти шляхом 
зниження податкового навантаження, що стимулюватиме вивільнення коштів 
підприємств для інвестицій, або застосування гнучкої системи податкових пільг і 
податкових канікул для інноваційних інвестицій у малому бізнесі);  

— збільшення джерел інвестування;   
— внутрішніх заощаджень і залучення зовнішніх ресурсів, що, як наслідок, 

пожвавить фінансово господарську діяльність малих підприємстві оздоровить 
економіку в цілому;  

— орієнтація на залучення стратегічного інвестора;  
— розвиток системи правових гарантій захисту інвестора за допомогою 

хеджування:  
— застави майна та страхування інвестиційних ризиків; 
Таким чином, можна зробити висновок, що малі підприємства в Україні мають 

значний потенціал і перспективи, особливо в умовах ринкової економіки, яка базується 
насамперед на приватному бізнесі та особистій ініціативі. Вирішення існуючих 
проблем розвитку малих підприємств в Україні та створення сприятливого середовища 
для нього потребують докорінної перебудови державної  фінансовою політики щодо 
сприяння цьому сектору економіки. 
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МЕХАНІЗМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Ю. В. Стратілат  
 

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Увага науковців та практиків до проблем корпоративного управління в банках 

зумовлюється значимістю стабільної та ефективної банківської діяльності для 
національної економіки. В умовах нерозвиненого інституційного середовища в Україні 
зростає попит на внутрішні механізми корпоративного управління. Від правильного 
розуміння суті механізмів залежить вибір та ефективність заходів щодо їх 
вдосконалення з метою забезпечення довіри до банківських установ.  

При написанні даної статті а поставлено за мету провести аналіз сучасних 
трактувань змісту корпоративного управління, визначити поняття, сутність та 
особливості механізмів корпоративного управління в банківській діяльності. Сучасна 
теорія корпоративного управління включає широке коло тематичних аспектів, тому 
недостатньо структурована за змістом та термінологією.  

Поняття та сутність корпоративного управління досліджується як у вузькому 
значенні (як способи чи механізми), так і в широкому (як система на рівні корпорації чи 
країни). В класифікації механізмів корпоративного управління автори спираються на 
загальний підхід: внутрішні та зовнішні механізми. Однак, зміст, критерії оцінки та 
подальша класифікація механізмів відрізняються у різних авторів.  

Дослідження теорії корпоративного управління в багатьох аспектах 
взаємопов’язані та взаємодоповнюють економічну теорію та теорію стратегічного 
управління. Спільним питанням теорій являється ефективність організації діяльності 
корпорацій.  

На рівні корпорацій діють внутрішні механізми корпоративного управління. Їх 
ефективність визначається структурою і концентрацією власності та контролю в 
корпорації. Ефективність зовнішніх механізмів корпоративного управління 
визначається економіко-правовими факторами розвитку країни. В сукупності дія 
внутрішніх та зовнішніх механізмів як доповнюється, так і компенсується в залежності 
від відносної підтримки приватної та державної ініціативи. 

Висновок. Проаналізувавши корпоративне управління в Україні я можу зробити 
висновок, що останнім часом в Україні все більше зростає інтерес до використання 
акціонерної форми організації капіталу, корпоративних прав, корпоративних відносин і 
корпоративного управління. 

У нас ще не склалися напрацьовані за десятиріччя існування західної демократії 
механізми участі акціонерів в управлінні компаніями. Відсутність гласності, 
безконтрольність та непідзвітність виконавчих органів акціонерам часто призводять до 
вседозвілля, відкритої зневаги до інтересів останніх, та насамперед, дрібних 
утримувачів акцій, і, як результат, розоренню та банкрутству багатьох підприємств при 
особистому збагаченні керівництва підприємств. Середньостатистичний акціонер в 
Україні ще психологічно не став «господарем», який наймає директора для 
ефективного управління своєю власністю. Він ще не навчився приймати рішення на 
основі показників фінансового стану обґрунтованих бізнес – планів, а сподівається 
більшою мірою на компетентність та чесність керівництва. 
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Такий стан речей, на мій погляд, можна пояснити тим, що значна частина 
підприємств, які стали АТ у ході приватизації, недостатньо інформовані про те, як їм, 
взагалі, слід діяти у статусі цінних паперів. На мій погляд, члени керівних органів АТ 
після обрання повинні проходити обов’язковий курс навчання корпоративним методам 
управління та менеджменту з цінних паперів. Потреба в таких курсах та в єдиній 
програмі навчання безперечна (у т.ч. для бухгалтерів АТ). 

Однією з найважливіших причин, що стримують ефективне функціонування АТ 
в Україні, залишається недосконалість правової бази їх діяльності. Проведений аналіз 
показує, що викладені в законодавчих актах України питання правової регламентації 
управління акціонерними товариствами не мають чітких рекомендацій щодо функцій 
окремих органів управління та відповідного їх розподілу, що дозволяє по – різному 
трактувати їх в конкретній практиці діяльності АТ. 
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Трансформація транспортно-логістичної системи з використанням кластерного 

підходу та модернізація об’єктів транспортної інфраструктури є ключовим пріоритетом 
розвитку регіональної економіки. Це відповідає основним положенням «Стратегії 
національної безпеки України», схваленою Указом Президента України від 14.09.2020 
р. № 392/2020, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та 
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.  

У результаті досліджень [1-5] встановлено, що у Причорноморському 
економічному районі існує значний логістичний і транзитний потенціал для розвитку 
регіональної транспортно-логістичної системи, а також відповідні передумови для 
організації й забезпечення міжнародних транспортно-логістичних процесів, 
мультимодальних перевезень та комбінування різних видів транспорту.  

Однак, незважаючи на позитивні моменти, виявлено множину бар’єрів, що 
гальмують розвиток регіональної транспортно-логістичної системи економічного 
району, які умовно розподілено за 10 групами: політичні (нестабільна політична 
ситуація в країні); інституційні (недосконала законодавча та нормативно-правова 
база; відсутність регіональних програм і стратегії розвитку транспортно-логістичного 
кластеру); інноваційні (недостатньо ефективне здійснення інноваційної діяльності та 
застосування інноваційних технологій у транспортній сфері); інвестиційно-фінансові 
(недостатній обсяг фінансування транспортної галузі (у першу чергу, у розвиток 
авіаційного та водного транспорту); неефективна реалізація механізму публічно-
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приватного партнерства; обмеженість інструментів для приватного інвестування в 
об’єкти транспортної й логістичної інфраструктури); логістичні (недостатньо 
ефективна організація логістичної діяльності; незлагоджена робота регіональної філії 
«Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», міжнародних аеропортів, морських портів; 
зниження рівня обслуговування та якості транспортно-логістичних послуг; зменшення 
обсягів вантажоперевезень різними видами транспорту; складність і 
непередбачуваність у тарифах і термінах доставки); інфраструктурні (значні 
порушення існуючих об’єктів логістичної інфраструктури; обмежені інфраструктурні 
можливості (особливо у морському транспорту); митні (значний час на документообіг і 
термін проходження митних процедур); тарифні (високий рівень тарифів перевезень і 
витрат на організацію логістичної діяльності); інформаційні (недостатнє використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та інструментів цифрової логістики); 
екологічні (недостатнє застосування концепції «зеленої» логістики у транспортній 
сфері). 

Для усунення вищеперелічених бар’єрів доцільно розробити й реалізувати 
кластерну модель організації логістичної діяльності у Причорноморському 
економічному районі. Це концептуальний підхід, який передбачає створення й 
розвиток транспортно-логістичного кластеру (ТЛК) як механізму сталого 
функціонування регіональної транспортно-логістичної системи.  

Кластерна модель має складатися з таких блоків, як здійснення єдиного 
комплексу процесів логістичної діяльності; учасники транспортно-логістичного 
кластеру, які організують ці процеси; механізми формування партнерських 
взаємовідносин учасників кластеру; інструменти фінансового забезпечення розвитку 
транспортно-логістичного кластеру; досягнення синергетичного (економічного, 
соціального й екологічного) ефекту від сталого розвитку транспортно-логістичного 
кластеру на засадах стимулювання регіону. 

Для цього потрібно створити належні інституційні умови формування 
транспортно-логістичного кластеру в Причорноморському економічному районі, які 
полягають в: 

удосконаленні законодавчого й нормативно-правового регулювання розвитку 
транспортної сфери та організації логістичної діяльності з урахуванням регіональної 
складової; 

розробленні Стратегії комплексного розвитку регіональної транспортно-
логістичної системи на основі модернізації транспортної інфраструктури та створення 
транспортно-логістичного кластеру; 

розробленні та впровадженні організаційно-економічного механізму управління 
розвитком транспортно-логістичною системою економічного району з використанням 
інструментів «зеленої» логістики та цифрових технологій; 

удосконаленні механізму фінансового забезпечення управління розвитком 
транспортно-логістичної системи шляхом застосування таких фінансових інструментів, 
як венчурне інвестування, краудінвестинг, міжнародно-приватно-державне партнерство 
на основі залучення приватних інвестицій, коштів кредитних установ, іноземних 
інвестиційних ресурсів, грантів міжнародних фінансових організацій, коштів 
інвестиційних фондів. 

Реалізація кластерного підходу до організації логістичної діяльності 
підприємств у Причорноморському  економічному районі може призвести до 
щорічного зростання: 

обсягів вантажоперевезень залізничним транспортом на 2-5% і вантажообігу 
регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на 2-3%;  

обсягів перевезення вантажів автомобільним транспортом на 4-6% і 
вантажообігу автомобільного транспорту на 7-12%; 

рівня логістичного обслуговування споживачів послуг на 3-5%;  
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частки капітальних інвестицій у сфері транспорту й складського господарства в 
загальному обсязі капітальних інвестицій за всіма видами економічної діяльності 
району на 2-5%;  

середньооблікової кількості працівників у сфері транспорту й складського 
господарства на 3%; 

скорочення: 
витрат на організацію логістичної діяльності на 12-15% через зменшення 

транспортної складової у вартості послуг на 7-10%;  
середнього простою вагонів під однією вантажною операцією Одеської залізниці 

(годин) на 15-20%. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають в узагальненні 

й застосуванні передового світового досвіду «зеленого» інвестування функціонування 
транспортно-логістичних систем у сучасних умовах розвитку Причорноморського 
економічного району. 
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Підприємство - це самостійно господарюючий суб'єкт, який створений або 
заснований у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Має на меті виробництво продукції, виконання робіт, а також надання послуг 
для задоволення потреб громадських, господарюючих суб'єктів і домогосподарств, а 
також отримання прибутку. [2] 

Підприємство є первинною ланкою економіки будь-якої країни. Саме воно 
виготовляє продукцію, утворює робочі місця, створює додаткову вартість, яка формує 
валовий національний продукт та багатство всієї країни в цілому. Тому від 
ефективності функціонування підприємства залежить стан економічного розвитку 
держави та добробут населення.  

  Головними рисами, що визначають сутність підприємства є такі: 
1) підприємство - це самостійна основна ланка народного господарства; 
2) підприємство - це відокремлена спеціалізована господарча одиниця, 

основою якої є професійно організований трудовий колектив, який за допомогою 
засобів виробництва, що є в його розпорядженні, виготовляє необхідну споживачу 
продукцію, виконує роботи, надає послуги; 

3) підприємство - це самостійний суб’єкт господарювання, створений 
відповідно до діючого законодавства для виробництва продукції та надання послуг з 
метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку; 

4) підприємство - це юридична особа, яка відповідає певним ознакам, що 
встановлені діючим законодавством країни, на території якої вона зареєстрована. [1]  

Крім цього, підприємство визнається юридичною особою лише після 
проведення державної реєстрації в установленому порядку, воно повинно мати певні 
ознаки. 

1. Підприємство зобов'язане мати відокремлене майно у своїй власності, 
господарському віданні або оперативному управлінні. Наявність такого забезпечує 
матеріально-технічну можливість роботи підприємства, його економічну самостійність, 
а також надійність (ліквідність). 

2. Здатність підприємства відповідати своїм майном за зобов'язаннями 
перед кредиторами, а в разі невиконання зобов'язань - перед бюджетом. 

3. Здатність підприємства виступати в господарському обороті від власного 
імені, тобто відповідно до законів укладати будь-які види цивільно-правових договорів 
з господарюючими партнерами, споживачами продукції, постачальниками всіх 
факторів виробництва, з громадянами та іншими юридичними особами. У 
передбачених законом випадках юридична особа має право придбати цивільні права, 
також цивільні обов'язки через своїх учасників. Представництва та філії підприємства 
не вважаються юридичними особами. 

4. Право (можливість) підприємства виступати в якості позивача, 
пред'являти винної сторони позови, бути в ролі відповідача в арбітражному суді в разі 
невиконання зобов'язань згідно із законодавством та договорами. 

5. Підприємство зобов'язане мати самостійний баланс чи кошторис, 
правильно враховувати витрати, що йдуть на виробництво і реалізацію продукції, 
виконання робіт, надання послуг, своєчасно подавати встановлену державними 
органами звітність. 
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6. Підприємству необхідно мати власне найменування, яке вказує його 
організаційно-правову форму, характер діяльності. 

7. Підприємству як юридичній особі необхідно вказувати 
місцезнаходження, визначене місцем його державної реєстрації, якщо в установчих 
документах даної юридичної особи не встановлено інше. Підприємства діляться на 
комерційні та некомерційні організації. [2] 

Згідно з ч. 1 ст. 63 ГК України залежно від форм власності, передбачених 
законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: 

– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності 
громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи); 

– підприємство, що діє на основі колективної власності 
(підприємство колективної власності); 

– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 
територіальної громади; 

– державне підприємство, що діє на основі державної власності; 
– підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання 

майна різних форм власності). [3] 
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Соціальна відповідальність в економічній сфері – це усвідомлення 
підприємством відповідальності перед суспільством шляхом розуміння та задоволення 
усіх можливих суспільних інтересів. Окрему увагу більшість вітчизняних економістів 
приділяють поняттю «соціальної відповідальності», оскільки вони вважають, що 
дотримання її принципів в подальшій діяльності будь-якого підприємства сприятиме 
підвищенню його конкурентоспроможності як на національному, так і світовому 
ринках.  

Велику увагу заслуговують наукові праці вчених Одеської політехніки, в яких 
розглядаються проблемні питання інтегрування механізму соціальної відповідальності 
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на підприємстві. Це пов’язано з тим, що впровадження соціальної відповідальності – це 
дієвий чинник вдосконалення стратегії управління вітчизняним підприємством, від 
якого в майбутньому буде залежати підвищення прибутковості, імідж компанії, 
підвищення морального духу співробітників і лояльності клієнтів. У зв’язку з цим ми 
вирішили розглянути облік соціальних витрат, що можуть виникати впродовж 
господарської діяльності підприємства, та в подальшому впливати на успішність 
ведення бізнесу [1]. 

Справа в тому, що більшість власників підприємств розглядають соціальну 
відповідальність у контексті додаткових витрат під час господарської діяльності. 
Враховуючи цей фактор, поняття «соціальної відповідальності» часто не розглядають у 
діяльності підприємства, що є доволі негативним моментом, оскільки її впровадження 
матиме позитивний вплив у майбутньому.  

Звісно, для будь-якого підприємства поява додаткових витрат від соціальної 
активності, що впливає на зменшення прибутку, є суттєвою причиною несприйняття 
даного виду відповідальності, проте такі витрати виправдовують себе впродовж 
господарської діяльності [2]. 

По-перше, мова йтиме про велику увагу з боку стейкхолдерів – особи, які 
проявлятимуть інтерес у діяльності підприємства, а в майбутньому матимуть змогу 
впливати на неї, тим самим, будуть сприяти стійкій позиції бізнесу в соціальному 
середовищі. По-друге, суспільний імідж підприємства буде невпинно зростати та 
сприятиме підтримці життєздатності бізнесу. По-третє, запровадження соціальної 
відповідальності на підприємстві буде зумовлювати виникненню нових шляхів 
вирішення соціальних проблем та їх усунення.  

Не слід забувати в даному випадку й про захист прав робітників, покращення 
усіх можливих соціально-трудових умов, адже соціальна відповідальність – це не 
тільки взаємодія між різними зацікавленими особами задля підвищення інвестиційної 
привабливості підприємства, а й дотримання сучасних стандартів безпеки праці та 
розвитку власних співробітників, що в подальшому матиме позитивний вплив на 
успішність бізнесу. 

Розглянемо дві найголовніші умови, необхідні для впровадження соціальної 
відповідальності на підприємстві та її подальшого покращення: 

1. Система інформації – мова йде про загальний збір інформації, в якому буде 
розглядатися вплив діяльності підприємства не тільки в соціальному аспекті, а й 
економічному, що не менш важливо для власників компанії. Інформація має бути 
своєчасною, оперативною та найголовніше – достовірною. 

2. Соціальна звітність – звітність, ведення якої не підкріплено ні одним 
законодавчим та нормативно-правовим документом, тому побачити її вкрай важко, 
адже більшість підприємств відмовляються від такої задумки. Але ведення соціальної 
звітності, іншими словами, нефінансової звітності, забезпечує шляхом систематизації 
та аналізу показників надання достовірної оцінки результативності усіх соціально-
економічних витрат [3]. 

Трактування витрат можна знайти у Положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати», де зазначається, що зменшення активів,  або збільшення 
зобов'язань,  що призводить до  зменшення власного капіталу  підприємства,  за умови,  
що ці витрати можуть бути достовірно оцінені, визнаються витратами звітного періоду 
[4]. 

Отож, визначимо основні витрати, що виступають об’єктами бухгалтерського 
обліку та відносяться до соціальної відповідальності на підприємстві, та відобразимо їх 
на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Основні витрати соціальної відповідальності на підприємстві 

Джерело: створено на підставі [5] 
 

Розглянемо більш детально дані групи витрат соціальної відповідальності. 
1. Слід почати з найбільш вагомої групи витрат соціальної відповідальності на 

підприємстві, що в загальній структурі витрат займає найбільшу частку, маючи при 
цьому тенденцію зростання, а саме групи витрат на персонал – у більш вузькому 
значенні в дану категорію будуть відноситися заробітна плата найманих працівників, а 
також витрати на соціальні заходи. 

Будь-яке підприємство, незалежно від його розміру, намагається забезпечити 
гідний рівень винагороди за найману працю. Зрозуміло, що великі підприємства будуть 
мати кращі можливості фінансового характеру, що стосується як додаткових виплат, 
тобто виплат понад основну заробітну плату, так і забезпечення соціальних гарантій та 
соціального пакету для найманих працівників. Такі витрати мають містити своє 
відображення у такому внутрішньоорганізаційному документі, як колективний договір, 
що має укладатися з працівником під час прийняття його на роботу. 

В групу витрат на персонал входить не тільки виплата заробітної плати, а й 
безпосередній розвиток працівників, тобто їх навчання та професійний розвиток, 
запровадження на підприємстві усіх можливих схем оплати праці мотиваційного 
характеру. Окрім цього, слід звернути увагу на такий напрям соціальних програм, що 
направлений на охорону здоров’я та безпеку праці найманого персоналу, а саме: 

 підтримка санітарно-гігієнічних умов праці; 
 профілактика професійних захворювань;  
 забезпечення працівників спеціальним харчуванням та одягом; 
 медичний огляд тощо [6]. 
Якщо розглядати соціальні витрати окремим об’єктом бухгалтерського обліку з 

практичної точки зору, то слід відмітити, що більшість підприємств, що ведуть 
соціальну звітність, відображають всі соціальні витрати, пов’язані з персоналом, на 
субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення». Проте відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», остання редакція 
якого була 29 жовтня 2019 року, такі виплати соціального характеру не передбачені у 
Положенні.  

2. Податок на прибуток – другий у переліку за величиною у структурі витрат на 
підприємстві, іншими словами, обсяг сплаченого підприємством «кінцевого» податку. 
Показник, що відображає не тільки ефективність господарської діяльності, а й загальну 
складову соціальної відповідальності в економіці. Даний вид витрат у бухгалтерському 
обліку регулюється на законодавчому рівні Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 17 «Податок на прибуток» [7]. 

3. Витрати на науково-технічні роботи – це витрати, що здійснюються з метою 
проведення соціально-значимих досліджень, та які у майбутньому принесуть для 
підприємства економічні вигоди. Підтримка проведення таких досліджень, що 
запроваджують інновації в діяльності підприємства, сприяє не тільки покращенню 

ОСНОВНІ ВИТРАТИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Витрати на 
персонал 

Податок на 
прибуток 

Витрати на 
науково-технічні 

роботи 

Екологічні 
платежі 

Витрати на 
благодійність 
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бізнесу, але й економічному розвитку на національному рівні країни. А витрати, 
вкладені в науково-технічні роботи принесуть задовільні результати вже у 
короткостроковому періоді. 

4. Екологічні платежі – витрати, що мають бути доцільно обґрунтовані 
підприємством, та спрямовані на збереження навколишнього середовища з метою 
скорочення шкідливого впливу. Прикладами можуть слугувати: економне споживання 
природних ресурсів, утилізація відходів або ж повторне використання у процесі 
виробництва, екологічний безпечний виробничий процес. До речі, звідси велику увагу 
звертають й на якість продукції, що також відноситься до соціальної відповідальності 
підприємства, адже якість виготовленої продукції або ж наданих послуг має бути 
задовільною по всім критеріям для споживачів. 

5. Витрати на благодійність – це в прямому сенсі вигода, що може виражатися як 
в матеріальній, так і нематеріальній формі. Для будь-якого підприємства вона не буде 
приносити економічної вигоди в матеріальному вираженні, проте її наявність буде 
свідчити про підвищення репутації підприємства та покращення його іміджу. Сюди 
також відносять соціальні програми та акції підтримки незахищених верств населення 
[5]. 

Відобразимо оглядовий облік витрат соціальної відповідальності у 
кореспонденції рахунків (табл. 1). 

Такі групи витрат соціальної відповідальності в майбутньому сприятимуть 
поширенню добросовісної ділової практики між постачальниками, бізнес-партнерами і 
клієнтами компанії. Зрозуміло, що сума витрат має бути виправдана під час 
господарської діяльності на підприємстві, а це можливо лише на підставі обґрунтованої 
інформації. Таким чином, значення такої інформації підсилюється відображенням 
обліку таких витрат в Наказі про облікову політику підприємства [8].  

 
Таблиця 1 – Облік витрат соціально відповідальної діяльності підприємства 

№ Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків 
Д-т К-т 

Витрати на персонал 

1 Перераховано кошти за навчання на курсах підвищення 
кваліфікації бухгалтера 371 311 

2 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641/ПД
В 644 

3 Відображено витрати на навчання у складі адміністративних 
витрат та сума ПДВ 

92 685 
644 685 

4 Проведено взаємозалік заборгованостей 685 371 
Податок на прибуток 

1 Зменшення сальдо відстрочених податкових зобов'язань 98 17 
2 Нарахування податку на прибуток 98 641 
3 Списання суми витрат за податком на прибуток 791 98 

Витрати на науково-технічні роботи 

1 
Перераховано попередню оплату вартості досліджень, 
проведених на замовлення підприємства науково-дослідною 
фірмою 

371 311 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ 
644/1 644 

641/ПД
В 644/1 
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3 Вартість послуг сторонньої організації списано до складу інших 
операційних витрат 941 631 

4 Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ 644 631 
5 Відображено залік заборгованостей 631 371 

Екологічні платежі 

1 Нараховано екологічний податок 92 
(23,91) 641/ЕП 

2 Сплачено екологічний податок до бюджету 641/ЕП 311 
Витрати на благодійність 

1 Перераховано «грошову» благодійну допомогу 377 311 
2 Передано товари неприбутковій організації 377 281 

3 Нараховано суму «компенсуючих» ПЗ з ПДВ, виходячи з 
вартості придбання товарів 

643/1 641/ПД
В 

949 643/1 
4 Суму допомоги списано до складу витрат 949 377 

 
Як відомо, облікова політика згідно Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  це розпорядчий 
документ підприємства, за допомогою якого складається та подається фінансова 
звітність шляхом використання сукупності принципів, методів і процедур [9]. 

Її головне призначення в даному випадку буде полягати у найвигіднішому 
обґрунтуванні необхідності використання витрат, пов’язаних з соціальною 
відповідальністю, їх виокремленому обліку та документальному оформленні. За 
допомогою правильного обґрунтування організації та обліку соціальних витрат 
підприємство під час господарської діяльності матиме змогу отримувати своєчасну 
інформацію щодо здійснення таких витрат у звітному періоді, можливість 
проаналізувати їх у динаміці та зробити висновки щодо їх доцільності.  

Отже, враховуючи вищевикладене, соціальна відповідальність в економічній 
сфері та її запровадження на підприємстві – одне з найбільш обговорюваних питань 
серед вітчизняних науковців. Необхідність її запровадження полягає в поширенні 
добросовісної ділової практики не тільки між бізнес-партнерами, а й клієнтами 
підприємства. Проте під поняттям «соціальної відповідальності» дуже часто розуміють 
здійснення витрат, тому вони виступають в даному випадку головним об’єктом 
бухгалтерського обліку. У зв’язку з тим, що кількість витрат, пов’язаних з соціальною 
відповідальністю, може бути достатньо великою, доцільно розглядати їх у відповідних 
групах. За допомогою такого групування буде відбуватися зручний збір найбільш 
обґрунтованої інформації щодо витрат, тому під час господарської діяльності 
підприємства можна буде побачити чи виправдані здійснені витрати. Облік витрат 
соціальної відповідальності обов’язково слід відобразити в Наказі про облікову 
політику підприємства, де зазначити інформацію щодо їх виокремленого обліку та 
документального оформлення. Подальше дослідження витрат, пов’язаних з соціальною 
відповідальністю, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та репутації 
підприємства. 
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Як результат активної інтеграції України в світову економіку, спостерігається 
посилення конкуренції на внутрішньому ринку, як з боку вітчизняних, так і з боку 
іноземних виробників. У період адаптації і зближення з економіками розвинутих країн, 
економіка України більшою мірою носить характер транзитивної, внаслідок чого ряд 
механізмів, методичних інструментів та критеріїв, що використовуються в економічній 
практиці, стають дискусійними і підлягають подальшому вивченню та адаптації для 
практичного застосування.  

В умовах триваючої трансформації, як економіки України, так і світової 
економіки, першочергове значення мають процеси, що обумовлюють якісні зміни 
системи управління підприємством на довгостроковому інтервалі і пов'язані з 
питаннями забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства. В основі 
формування умов такого типу розвитку повинно бути рішення задачі збалансованого 
формування складових потенціалу підприємства та забезпечення економічної безпеки, 
як основи стійкого розвитку в умовах динамічних змін конкурентного середовища. 
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Прибуток є одним з основних критеріїв ефективності бізнесу, наряду з виторгом, 
розміром активів підприємства та об'ємом зобов'язань. За результатами аналізу 
відкритої фінансової звітності українських компаній, який провів Опендатабот, у 2020 
році 152 845 компанії показали прибуток. В Україні офіційно лише 38% компаній є 
прибутковими, 42% компаній виходять у нуль та 19,9% - збиткові [1], що підтверджує 
необхідність якісного поліпшення управління розвитком окремих суб'єктів 
господарювання.  

Значну роль у забезпеченні економічного розвитку окремого підприємства, 
підвищенні його конкурентоспроможності відіграє система управління розвитком та 
функціонуванням, взаємозв’язок та узгодженість управлінських рішень на 
операційному та стратегічному етапах управління. Ефективність системи управління 
підприємством обумовлена її гнучкістю, швидкою реакцією на суттєві зміни 
господарської та ринкової ситуації, можливістю знизити або нівелювати негативний 
вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, забезпечити досягнення  запланованого рівня 
розвитку підприємства за умов підтримання мінімального рівня витрат та отримання 
запланованого рівня прибутку, як основного фінансового результату. 

Розглядаючи технології внутрішньофірмового управління, необхідно звернути 
увагу на цільову концепцію [2], яка встановлює чітке співвідношення між трьома 
категоріями економічних цілей підприємства - виробничими (виробнича програма, 
обсяги виробництва і збуту та ін.), фінансовими (платоспроможність, ліквідність, 
фінансова структура та ін.) і результативними (обсяг і структура виторгу, прибуток, 
рентабельність, структура витрат та ін.). Це дозволяє зрозуміти, які саме цілі є 
фінансовими та необхідність використання технології управління, яка забезпечує 
узгодження всіх цілей підприємства, дозволяє організовувати та супроводжувати 
процес постановки цілей, планування і управління, і несе тим самим відповідальність за 
досягнення цілей. Такою технологією управління сьогодні є контролінг. 

В якості функції контролінг розглядається як центральне завдання 
менеджменту[3]. В теорії, зводячи контролінг в статус концепції управління, на 
практиці використовується інструментальний підхід, який розглядає контролінг як 
сукупність планово-контрольних розрахунків, що спираються на дані 
внутрішньофірмового обліку.  

У сукупності технологій, що забезпечують функціонування самостійно діючого 
підприємства, можна виділити технології: 

- економічні, що становлять основу обґрунтування управлінських рішень (моделі 
обґрунтування управлінських рішень, схеми калькулювання собівартості та ін.); 

- управлінські, що забезпечують реалізацію окремих етапів управлінського 
циклу (схеми бюджетування, методи аналізу відхилень та ін.); 

- обумовлені роллю менеджменту на підприємстві (оцінки діяльності 
підрозділів, менеджерів, методи стимулювання та ін.).  

Таким чином, тільки в інструментальному плані контролінг вже являє собою 
взаємодію технологій, що належать різним просторам, що характеризують 
підприємство як складну систему.  

Але слід підкреслити, що контролінг з'явився як система управління 
прибутковістю підприємства, яка забезпечувала взаємозв'язок завдань управління на 
короткостроковому і довгостроковому інтервалі. І тільки подальший розвиток цього 
напрямку дозволив розглядати його, якщо не як концепцію управління, то як провідну 
технологію управління, що забезпечує взаємозв'язок оперативного і стратегічного 
управління, розробку і реалізацію стратегії, перш за все фінансової.  

За допомогою стратегії визначаються та удосконалюються ключові фактори 
успіху. Тобто стратегія створює рамочні умови для реалізації оперативних заходів, 
націлених на досягнення визначених цілей. Реалізуючи свою стратегію, підприємство 
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прагне досягти довгострокових конкурентних переваг і тим самим перевершити 
конкурентів.  

Розробка стратегії ще не означає змін у розвитку підприємства, тому вкрай 
важливий етап її реалізації, який може бути успішним при наявності необхідного рівня 
потенціалу підприємства. Процес реалізації стратегії оснований на використанні 
окремих інструментів, до важливіших з яких слід віднести концепцію акціонерної 
вартості (Shareholder Value), збалансовану систему показників (Balanced Scorecard) та 
управління чинниками створення вартості, що, в свою чергу забезпечує впровадження 
заходів, які забезпечують зростання вартості підприємства та реалізацію вартісно-
орієнтованого підході в управлінні. 

Сьогодні зовнішнє середовище підприємства визначає рамки функціонування та 
розвитку підприємства, ризики його діяльності. Частота і швидкість змін, а також 
кількість і різноманітність подій, що відбуваються, змінює вимоги до системи 
контролінгу. Пріоритетним напрямком стає накоплення, аналіз та прогнозування змін 
таких факторів зовнішнього середовища, як конкуренції, інноваційний потенціал, 
технології, знання, нематеріальні активи. Це потребує урахування наступних новітніх 
концепцій та впровадження їх здобутків: загальне управління якістю (Total Quality 
Managment ), «струнке» виробництво (Lean Production), реінжиніринг бізнес-процесів 
та редизайн процесів (Process Redesign), які дозволять провести необхідні зміни з 
метою забезпечення гнучкості, якості та ефективності діяльності підприємства. При 
цьому необхідно вирішувати задачі включення функції контролінгу у ланцюжок 
створення вартості, урахувати інтереси стейкхолдерів та реалізацію принципів 
самоконтролінгу. 

Такий підхід дозволяє стверджувати, що саме контролінг є технологією, що 
може забезпечити як системний підхід до формування потенціалу підприємства, оцінку 
взаємного впливу окремих складових один на одного, забезпечити збалансованість 
розвитку складових, так і своєчасно визначити перепони для реалізації стратегічних 
цілей підприємства, внести корективи в хід реалізації стратегії і оцінку рівня окремих 
складових потенціалу і тим самим підвищити рівень використання потенціалу 
підприємства. 
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Принципи раціонального природокористування та збереження навколишнього 

середовища є пріоритетом сучасного світового розвитку. В умовах подальшої 
глобалізації економіки та розвитку науково-технічного прогресу проблема створення 
національної системи екобезпеки в контексті сталого розвитку суспільства набуває 
особливої актуальності. Серед першочергових завдань Законом України [1] визначено: 
технологічне переоснащення виробництва, спрямоване на енерго- та 
ресурсозбереження; розвиток відновлюваних та альтернативних джерел енергії; 
зменшення питомого споживання земельних ресурсів, води; забезпечення більш 
якісного та комплексного перероблення сировинних ресурсів; удосконалення 
технологій очищення атмосферного повітря, водних обʼєктів, мінімізації утворення 
відходів. Складність вирішення зазначеного вище завдання зумовлюється рядом 
чинників економічного, політичного, соціального та технологічного характеру. 
Водночас необхідно зазначити, що основним лімітуючим фактором потрібно визнати 
недостатність фінансування сучасних природоохоронних заходів як на рівні 
підприємств, так і на регіональному й державному рівнях. Вагома роль у формуванні 
альтернативних джерел фінансування природоохоронної діяльності належить 
екологічному оподаткуванню.  

За основними цілями використання отриманих доходів екологічні податки 
поділяють на такі види: збори на покриття затрат; стимулювальні податки; податки, які 
підвищують доходи. Аналіз зарубіжного досвіду свідчить [3], що запровадження 
жорстких податкових механізмів, поряд із заходами щодо підвищення вимог 
екологічних стандартів, відіграє пріоритетну роль у покращанні стану природних 
об’єктів. В Україні запроваджено екологічні податки трьох видів [2]: плату за 
забруднення навколишнього середовища, податки на відходи та специфічні для нашої 
країни податки (пов’язані з радіоактивними відходами). Крім того, в Україні діють 
податки, що регулюють використання природних ресурсів, електроенергії та 
експлуатацію транспортних засобів. Водночас система екологічного оподаткування в 
Україні потребує подальшої гармонізації з метою підвищення рівня екологічної 
безпеки та створення засад сталого розвитку. Необхідно зазначити, що Європейська 
комісія неодноразово піднімала питання щодо гармонізації екологічних податків країн-
членів ЄС, оскільки існують значні розбіжності у структурі і методах застосування 
національних екологічних податків, що суттєво впливає на умови економічної 
конкуренції.  

Важливим напрямом фінансового забезпечення природоохоронних заходів є 
створення системи екологічних податків акцизного типу на товари і послуги з високих 
рівнем екологічного ризику та спрямування коштів на відповідні технологічно-
організаційні заходи щодо їх усунення. Так, в Німеччині введено збір на продукти, 
виробництво або споживання яких забруднює довкілля у вигляді надбавки до ціни. 
Відповідно, у Польщі – плату за продукцію, що не відповідає екологічним стандартам, 
а у Латвії – плату за продукцію, яка шкодить довкіллю [3]. В Україні відсутні 
екологічні податки зазначеного виду. Водночас упровадження податків акцизного типу 
на товари і послуги з високих рівнем екологічного ризику є одним із можливих шляхів 
не тільки підвищення свідомості населення, але й акумулювання коштів для вирішення 
нагальних проблем, пов’язаних з утилізацією та переробленням побутових відходів, 
очищенням стічних побутових вод тощо. 
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У контексті реформування екологічного оподаткування в Україні увага має бути 
приділена вивченню особливостей впливу податків, пов’язаних із навколишнім 
природним середовищем, на діяльність суб’єктів економічного господарювання. Мова 
йде насамперед про те, що, на відміну від податків на доходи, основна функція 
«зелених» податків полягає не у наповненні бюджету, а у стимулюванні виробників та 
споживачів до обмеження попиту на паливно-енергетичні ресурси та інші шкідливі для 
навколишнього природного середовища товари. Уряд за допомогою «зелених» податків 
впливає на відносні ціни на товари та послуги, шкідливі для навколишнього 
природного середовища, і таким чином контролює обсяги виробництва таких товарів та 
послуг й попит на них. У разі запровадження таких податків екологічна ситуація у 
країні має поліпшитися, але водночас потрібно очікувати скорочення податкових 
надходжень, зумовлене зменшенням попиту на шкідливі для навколишнього 
природного середовища товари. Отже, «зелені» податки є інструментом державної 
політики, який забезпечує стимулювання економічного зростання, насамперед не за 
рахунок прискорення темпів економічного зростання, а за рахунок «покращення якості 
економічного зростання» [4]. 

В Україні про важливість проведення екологічної податкової реформи говорять 
вже досить давно. З-поміж основних переваг такого заходу наголошується насамперед 
на можливості за допомогою збільшення рівня «зелених» податків вирішити «проблеми 
переходу від ресурсоінтенсивної та забруднюючої структури економіки до екологічно 
дружньої» [5, с. 54]. 

Поряд з цим у межах екологічної податкової реформи досить часто 
обговорюється питання можливості збільшення в доходах держави рівня обов’язкових 
платежів, пов’язаних з утриманням природної ренти – додаткового доходу суб’єктів 
економічного господарювання, який виникає не за рахунок діяльності підприємств, а за 
рахунок експлуатації природних ресурсів. Ефективність економічних механізмів 
регулювання природоохоронної діяльності значною мірою залежить від 
функціонування цілісної системи, що охоплює контроль за справлянням екологічних 
платежів та зборів, реформування системи спеціальних фондів охорони навколишнього 
середовища, удосконалення методологічних підходів при визначенні шкоди, заподіяної 
внаслідок порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного 
середовища та погіршення якості природних ресурсів. 
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In the logistics industry, DR technology is at a relatively early stage of development, 
but it already brings significant benefits to those who use it. For example, DR can give 
logistics provider’s rapid access to information that enables them to make upfront decisions or 
take proactive actions at any stage of the supply chain process. This is vital for forward and 
accurate planning and management of tasks such as optimizing shipping and handling, and is 
crucial for ensuring a higher level of customer service. [1] 

Augmented reality is the result of adding additional digital objects to physical reality, 
which are typically displayed as supporting information, resulting in a mixed reality.(picture 
1) 

 
 

 
 
 

 
 

Picture.1. Mixed reality technology in logistics 
In logistics, there are the following uses for this technology: warehousing; 

transportation optimization; last mile delivery; value-added advanced logistics services. 
In the area of warehousing operations, DR shows the greatest promise for logistics. 

These operations are estimated to account for about 20 percent of all logistics costs, and the 
task of making pick lists accounts for 55 to 65 percent of the total cost of warehousing 
operations. This indicates that the DR can significantly reduce costs by improving the picking 
process, as well as helping to train new or temporary warehouse employees and in warehouse 
space planning. 

In warehouse logistics, the most tangible DR solutions are systems for optimizing the 
picking process. The vast majority of even today's warehouses still use a "paper-based" 
approach in their picking work, despite the fact that this approach is slow and error-prone. In 
addition, the picking work is often performed by temporary workers, who usually require 
expensive training to perform the picking efficiently and without errors. 

Augmented reality can also affect warehouse planning processes. Today's warehouses 
are used not only as storage and distribution centers, but more as businesses that provide a 
wide range of value-added logistics services, from assembling finished products to labeling 
goods, repackaging, and repairing. 

This means that logistics centers must be retrofitted to perform these new services. 
The DR can be used to visualize any planned conversions on a real scale, allowing interactive 
digital designs of the proposed changes to be placed in the physical warehouse environment. 
Developers will be able to verify that the planned modifications will match the design and 
simulate the new jobs and processes. In the future, this may allow a real warehouse to be used 
as a test bed for planning warehouse operations. [1] 

Technology of augmented reality also has the potential to further optimize freight 
transport in areas such as completeness checks, international deliveries, driver navigation 
systems and rolling stock load monitoring. Over the past decade, the use of advanced 

Augmented 
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information technology by logistics service providers has significantly increased the 
efficiency, reliability and safety of freight transportation. 

The loading and unloading area equipped with the DR system makes it possible to 
quickly check the completeness of shipments. This currently requires manual counting or 
time-consuming barcode scanning with a handheld device. The mobile DR device uses a 
combination of scanners and three-dimensional depth sensors to determine the number of 
pallets or individual boxes (by scanning specific markers on each box) or their volume (using 
measuring instruments). These measurements are compared with set values, and the result of 
the reconciliation (positive or negative) is displayed on the controller's monitor. This DR 
system can also scan items to detect any damage or failures. 

Augmented reality systems can also be applied to international transportation. As more 
and more regions of the world seek economic prosperity, the inbound and outbound transport 
flows of these new markets are increasing, which on the one hand offers great opportunities 
for logistics service providers, but on the other hand complicates the delivery process, as there 
are significant differences in trade rules and requirements in different countries. [1] 

With the use of DR devices, there is no need to use printed lists and waybills or 
loading instructions. For example, at the distribution center, the forklift truck receives real-
time information on its DR device about which pallet should be loaded next and exactly 
where to place it in the vehicle. The DR device can display loading instructions with arrows 
or lights identifying the appropriate target areas to place the load inside the vehicle. This 
information can be generated in advance, by planning software, or on site by situational object 
recognition.  

In this way, augmented reality has an important place in the field of logistics. Being 
integrated into visual screening systems in warehouses to assist customers, for example as 
part of after-sales service, DR can play a meaningful role at almost every stage of the logistics 
chain. Although only some of the technologies described above are currently being developed 
and tested, DR already has a strong foothold in logistics and supply chain management. These 
trends will evolve, and we hope that more and more logistics service providers will choose to 
participate in the digital augmented reality revolution.  

Warehouse and logistics planning in virtual reality. 
1) Application. 
- Redevelopment, expansion and renovation: Predictive planning with virtual reality 

can identify inefficiencies and avoid planning errors. 
- Optimization of existing logistics systems: Through predictive planning with virtual 

reality, inefficiencies can be identified and planning errors avoided. 
- Basis for modeling and emulation: The virtual reality model can be used directly to 

create and use models and simulate objects. 
2) Benefit. 
- Increased planning reliability: With a virtual planning environment, for example, 

functional areas can be better planned and adapted to real needs. 
- Reduced planning costs: Planning is done within a single model, so uncoordinated 

steps and drawing versions are a thing of the past. 
- In addition to visualization, simulation and emulation are possible. This ensures that 

planned capacity and throughput are achieved. 
3) Usage 
- Planning tool: VR planning can be used as a planning basis for other tasks - for 

example, as an operative visualization of warehouse logistics in a logistics control center.  
- Virtual warehouse tours: Planning and conducting virtual tours of the warehouse, this 

can also be used, for example, for new employees or customers. 
- Pre-training and training: Use for training new employees or for learning about new 

storage areas or, for example, new order picking procedures. [2] 
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According to the forecast made by IDC analysts, from 2017 to 2022, the global market 
for augmented (AR) and virtual (VR) reality technologies will grow at an average of 71.6% 
per year. In 2018, global sales will reach $27 billion, a 92% increase over last year's. [3] 

The consumer segment remains the largest of the AR/VR technology-related goods 
and services market segments. It is followed by the retail, discrete manufacturing and 
transportation segments, which together will account for $56 billion of the total. 

Among the practical applications of virtual reality technologies in 2018, gaming 
applications are leading the way, but the use of AR/VR for advertising in retail is growing 
fastest, at an average of 119.3% per year. [3] 

Commercial interest in augmented and virtual reality technologies is growing rapidly, 
analysts say, and will only accelerate after new products from leading manufacturers are 
scheduled for release this year.  
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Для того, щоб зрозуміти, як же йдуть сьогоді справи в морському страхуванні 

України (яке в багатьох країнах є досить прибутоковою галуззю бізнесу), потрібно 
проаналізувати, наскільки страховики в змозі забезпечити страхове покриття великих 
морських ризиків.  Адже практично ніхто з них не використовує можли- ності 
внутрішнього страхового ринку України навіть на 10-15%.  Як правило, оригінальний 
страховик розподіляє прийняті на страхування ризик між 10-15 страховими партнерами 
з часткою відповідальності менше 10% [2, с. 12] Не "навантажують" себе і інші 
перестрахувальники.  Всі вони вважають, що набагато простіше і дешевше 
перестрахувати ризик у одного з нерезидентів.  Таким чином, поки наші ризики (разом 
зі страховими преміями) продовжують йти за кордон, кардинальних змін цієї ситуації в 
найближчому майбутньому не передбачається.    

На формування ринку морських страхових послуг, сформованого в Україні до 
цього часу, значний вплив зробило скорочення кількості судів, що супроводжується 
змінами їх якісного складу (не в кращу сторону).  Якщо в 1992р.  держава "раптом" 
стала володаркою понад 300 тільки великих суден (з них 39 - пасажир- ські лайнери), 
що належали одній (!) компанії, то на початок 1998 р.  раїни налічував 274 судна, 
власниками кото яких були вже 70 юридичних осіб різних форм власності [1].  Основне 
ядро   транспортного флоту (66% від загальної кількості) знаходилося  у володінні 12 
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судноплавних компаній.  Сьогодні в Україні не офіційно зареєстровано близько 100 
судноплавних  компаній (близько 200 суден).  Середній вік ук раїнської вантажного 
судна наблизилася до 35 років, а за деякими даними - уже досяг настільки по- читання 
віку.  Але ж на частку саме цієї "вікової групи" припадає максимальна (41,7%) кількість 
аварій.  Звичайно, всі дані про кількість і характеристиках судів, продовжуючих  
сьогодні залишатися під прапором України, досить умовні - два, а то і три рази за рік 
окремі  суди змінюють не тільки власників, але і прапор.  Одне можна сказатьс повною 
впевненістю: український флот сьогодні фізично і морально застарів.  Всі найсучасніші 
(і найбільш цінні) суду з радянського спадку пішли "в офшорні зони і, таким чином, 
втрачені і для національних перевізників, і для національних страховиків. На оновлення 
флоту у держави, як відомо, коштів немає, як немає їх  і у приватного капіталу. Деяке 
пожвавлення, спостерігалося останнім часом на українських верфях, також не втілює 
особливої   надії, тому що роботи ведуться виключно на кошти зарубіжними них 
замовників: навряд чи західна компанія, побудував судно  на українській верфі, 
застрахує його в українському ж страховому суспільстві [3]. 

 Якщо в транспортній галузі  в Україні в цілком простежуються деякі позитивні 
зрушення, то співробітництво розвивається повільно і суперечливо. Як відомо, першою 
організаційною формою обсягів по динения страхових товариств стала Ліга страхових 
організацій України, пізніше утворилися Моторне  (транспортне), авіаційне страхове 
бюро і Ядерний страховий пул. У березні 1997 Р. з ініціативи ряду страхових компаній 
створюється  Український морський пул (УМСП). Це була перша спроба до поєднання  
діяльності компаній, які здійснювали морське страховання, з метою підвищення 
ефективності застосування  українських страхових капіталів та зменьшення утечи 
страхових премій за кордон. До нача лу 1998р.  пул складався з 35 учасників, загальна 
сума фондів яких становила близько 2 млн. дол.  Найбільша частка (1,4 млн. дол.) 
Припадала на 10 страхових компаній.  З створенням УМСП відкривалась перспектива 
плідної співпраці морських страховиків, можливість проведення узгодженої тарифної 
політики.  Була реальна можливість для накопичення статистики страхових випадків в 
області мореплавання і розробки уніфікованих страхових документів.  

 Однак особистісні відносини окремих учасників пулу і пасивність його 
координаційної ради істотно знижували ефективність роботи.  Діяльність Морського 
страхового пулу практично припинилася, коли в червні 1998 р.  за рішенням  КМ 
України було засновано Морське страхове бюро (МСБ).  Положенням про Морське 
страхове бюро визначено, що воно створено страховиками, які мають ліцензії на 
страхування морських ризиків.  Установчий договір підписали 105 страхових компаній, 
багато з яких раніше входили в Морський страховий пул.  Але реально морським 
страхуванням займається всього 5-7 компаній, які практично всі великі ризики 
перестраховують за кордон.  У підсумку туди і йде велика частина доходів від даного 
направлення бізнесу, яка могла б йти на розвиток морського транспорту України.  
Отже, розвиток морського транспорту поряд з проблемами будівництва і ефективної 
експлуатаціі судів нерозривно пов'язане з питаннями страхування.  Нехтувати ними 
неможливо-занадто велика сьогодні вартість навіть невеликого судна і, незважаючи на 
всі досягнення сучасної техніки, занадто великий ризик його втратити.  Від того, 
наскільки успішно розвивається в країні страхова справа, багато в чому залежить, бути 
чи не бути національному флоту. 

Відсутність адекватного удосконаленого механізма функціювання і розвитку 
морського страхування породжує проблеми страхової залежності, які суттєво знижують 
залежність країни, які не володіють достатнім флотом, з розширення їх участі у 
міжнародних торгівельних зв’язках для забезпечення власних темпів економічного 
розвитку. 
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Собівартість продукції є найважливішим показником, який характеризує 

ефективність діяльності підприємства, оскільки в ній відображаються організаційно-
технічний рівень підприємства, продуктивність праці, якість продукції, раціональність 
використання усіх видів ресурсів.  

Собівартість продукції (робіт, послуг) є вартісною оцінкою використовуваних в 
процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, 
матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат 
на її виробництво і реалізацію. 

За величиною і динамікою цього показника можна судити про рівень 
управління, планування, організації праці, технічному рівні виробництва і так далі. Як 
економічна категорія собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій : 

1) облік і контроль усіх витрат на випуск і реалізацію продукції; 
2) база для формування гуртової ціни на продукцію підприємства і 

визначення прибутку і рентабельності; 
3) економічне обґрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на 

реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства;  
4) визначення оптимальних розмірів підприємства;  
5) економічне обґрунтування і ухвалення управлінських рішень та ін. 
Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку 

економіки підприємства [1,с.326-327]. В умовах ринкової економіки роль і значення 
зниженні собівартості продукції різко зростає, оскільки це дозволяє поліпшити 
прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, а отже, створити можливості 
не лише для простого, але і для розширеного відтворення. 

Досягнення поставленої мети визначається двома основними принципами: 
принципом мінімізації, який припускає досягнення певного результату при найменших 
витратах; і принципом максимізації, що припускає досягнення найбільшого результату 
при заданому об'ємі витрат [2, с.147]. 

У економічній теорії і господарській діяльності часто зустрічаються такі 
поняття, як резерви і чинники, а також напрями і шляхи зниження собівартості. Під 
чинниками розуміють причини, що обумовлюють певний рівень витрат, тобто це 
комплекс заходів, що викликають динаміку собівартості продукції [1, с.351]. Чинники 
зниження собівартості - це кількісно сумірні можливості економії витрат. Економія, що 
обумовлює фактичне зниження собівартості, розраховується по наступному складу 
чинників:  

1) підвищення технічного рівня виробництва;  
2) вдосконалення організації виробництва і праці;  
3) зміна об'єму і структури продукції;  
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4) поліпшення використання природних ресурсів. . 
5) галузеві чинники.  
У собівартості як в узагальнювальному економічному показнику знаходять своє 

відображення усі сторони діяльності підприємства. Чим нижче собівартість, тим 
більший прибуток може отримати підприємство. Навіть невелике зниження 
собівартості продукції може мати для підприємства величезне значення. Тому, якщо є 
хоч мінімальна можливість дозволити зменшити собівартість, то не варто її упускати.  

Сучасні методи управління витратами промислового підприємства 
Одним з важливих елементів системи управління витратами на виробничих 

підприємствах є правильний вибір методів управління витратами, які повністю би 
вирішили проблеми з обліку витрат, а саме: 

1) проблему  повного, своєчасного та достовірного відображення витрат; 
2) проблему максимально оперативного та аналітичного забезпечення 

інформацією про витрати; 
3) проблему раціонального скорочення необґрунтованих витрат за рахунок 

автоматизованих та неавтоматизованих обліково-контрольних робіт тощо. 
Поняття метод означає прийом, спосіб дії, спосіб теоретичного дослідження або 

практичного виконання чого-небудь. Метод управління розглядається, як інструмент 
здійснення впливу на об’єкт управління, і як спосіб виконання окремих робіт або 
реалізації окремих процедур. Під методом управління витратами розглядається 
сукупність способів впливу на витрати, як на об’єкт управління для досягнення певних 
цілей.  

Методи управління витратами розглядали такі видатні зарубіжні економісти, як 
А. Апчерч, Бримсон Д., Гаррисон Р., К. Шим, Р. Каплан, Б. Нідлз, Г. Фандель, Д. Хан, 
Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, та вітчизняні вчені П. Атамас, Ф. Бутинець, А. Гальчинський 
та багато інших. 

Найбільш поширені сучасні методи управління надано на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Сучасні методи управління витратами 
 

Розглянувши та проаналізувавши основні зарубіжні методи обліку та управління 
витратами, можемо зробити висновок, що для вибору існуючих моделей управління 
витратами, необхідний індивідуальний підхід. 
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Зараз українські підприємства переважно використовують класичні, традиційні 
методи обліку, такі як калькулювання собівартості продукції з повним розподілом 
витрат, не приділяючи уваги зарубіжному досвіду.  Обираючи найкращий метод, 
керівництву необхідно провести детальні дослідження на своєму підприємстві майже з 
усіх питань його діяльності. Отже, від правильно обраного методу або їх сукупності 
залежить ефективність управління витратами.  
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Науково-методологічний базис стратегування розвитку об’єднаних 

територіальних громад (далі – ОТГ, громад) в умовах децентралізації має будуватися за 
принципом зворотного зв'язку, оскільки саме він враховує прямі і зворотні зв'язки 
показників проектів та діяльності підприємства та керуючими впливами ОТГ, 
спрямованими на зростання його конкурентоспроможності та досягнення 
задекларованих цілей розвитку громад.  

Є три складові стратегування, які спираються на три відповідних блоки 
аналітичного інструментарію щодо: 1)  оцінювання поточного стану розвитку 
підприємства за економічними, соціальними, екологічними та бюджетними 
індикаторами діяльності та оцінки впливу його функціонування на сталий розвиток 
ОТГ; 2) оптимізації портфеля проєктів задля реалізації стратегії розвитку за умов 
мінімізації ризику та максимізації прибутковості; 3) сценарного прогнозування стану 
розвитку підприємств в умовах децентралізації та змін економіки світу, країни, а також 
регіону і ОТГ (рис. 1).  

Кількісне оцінювання розвитку підприємства та ОТГ відбувається за допомогою 
вимірюваних показників та індикаторів та регулярного моніторингу ситуації, що 
дозволяє виявляти прогалини розвитку, які потребують контролювання для досягнення 
його спільної мети та вирішення завдань. 

Підходи до цього різні [1-3]. Зокрема, концепція стратегування сталого розвитку 
підприємства в умовах децентралізації, її концептуальна модель (рис. 3) базується на 
прийнятті управлінських рішень на основі комплексу цільових орієнтирів, 
сформульованих як компроміс між досягненням цілей власників підприємства, 
стандартних фінансово-господарських показників та пріоритетів сталого розвитку 
підприємства, сформульованих з урахуванням галузевих особливостей і потреб сталого 
розвитку певної об'єднаної територіальної громади і суспільства в цілому [3]. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

 

 
Рисунок 1  Науково-методологічний підхід до стратегування розвитку виробничого 

підприємства 
в умовах децентралізації на основі принципу зворотного зв'язку (на підставі [3]) 
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Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

Концепція заснована на формалізації основних пріоритетів сталого розвитку 
виробничих підприємств в поєднанні з оцінкою впливу планових рішень на динаміку 
виділених пріоритетів, що спрямована на прийняття збалансованих управлінських 
рішень з урахуванням інтересів власників підприємств, пріоритетів довгострокового 
розвитку ресурсного забезпечення, виробництва та збуту, потреб населення території, 
захисту середовища. 

Нажаль, наведена модель більш орієнтується на розвиток виробничих 
підприємств, хоча й наголошує на зворотному зв’язку з розвитком ОТГ. Також вона не 
враховує можливості грантового фінансування розвитку ОТГ та залучення його 
ресурсів. Тому така модель потребує відповідної адаптації за рахунок обґрунтування 
доцільності створення не лише національних та регіональних, а й локальних, місцевих 
передумов для розвитку грантового механізму для підтримки проєктів розвитку ОТГ 
[4], а також розробки методичного підходу, системи індикаторів і методики експрес-
оцінювання, моделі соціально-відповідального відбору проєктів розвитку.  
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