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Changes that have taken place in the Ukrainian economy, and especially in the industry, require the adoption of 

strategic management decisions. At the same time, the process of strategic management can not be successful without 
an analysis of internal and external partners of the organization (stekeholderov) [1, p.53]. 

Significant contributions to the formation and development of the concept of stakeholders were made by such 
well-known scientists as R. Freeman, O. Aref'eva, T. Jones, M. Clarkson, P. Komaretskaya, F. Kotler, L. Triguba and 
others. The founder of this theory is R.Firman who introduced the concept of stakeholder (Stakeholder concept, 
stakeholder theory) - which includes any individuals, groups or organizations that have a significant influence on the 
decisions approved by the firm and / or which are influenced by these decisions. . O. Arefiev determines that "theory of 
stakeholders" or "theory of stakeholders" - one of the theoretical directions in management, which forms and explains 
the strategy of development of the company in terms of taking into account the interests of so-called stakeholders. 
According to this concept, when reaching the goals of the organization, it is necessary to take into account the various 
interests of various stakeholders (stakeholders) who will represent a kind of informal coalition. Between stakeholders, 
there may also be different relationships that do not always have the nature of co-operation, coincidence of interests, but 
may also be competitive. However, all stakeholders can be regarded as the only controversial entity that collectively 
determines the trajectory of the organization's development. Such a whole is called the "coalition of influence" or 
"coalition of business participants" organization. [2, р.80] 

In 2010, the international standard ISO 26000 of the enterprise was developed and published, in which six 
different groups of interested parties were identified:  

- consumers;  
- state; industry;  
- workers;  
- not governmental organizations;  
- organizations that support or conduct research in the field of social responsibility.  
According to the international standard, enterprises in the process of interaction with stakeholders need: 
- Identify stakeholders in managerial decisions and activities, depending on who these decisions and activities 

are or may affect; 
- understand and respect the interests and needs of stakeholders of the enterprise, respond to their concerns; 
- take into account the relative ability of stakeholders to address the company and assign responsibilities; 
- take into account the interconnection of the interests of stakeholders with the interests of society, enterprises 

and the principles of sustainable development; 
- take into account the beliefs of stakeholders. [3] 
In order to provide the interests of stellar holders it is necessary: 
- To allocate criteria of estimation of industrial enterprises from the groups of influence and groups of support - 

stekholderov; 
- To distinguish the managerial decisions that can be taken by the industrial enterprises; 
- Identify the types of strategies that may be selected by enterprises 
Stakeholder groups that are interested or have a particular impact on the activities of enterprises include: 
- a state that requires the company to enforce laws, timely payment of taxes, support for government programs 

that require managerial decisions to provide professional training that can constantly monitor changes in the legislative 
framework, and whose skills and knowledge do not lead to a reduction in profits from possible penalties; 

- shareholders (owners, co-owners) who are interested in the development of enterprises and worried about the 
market value of securities, the size of dividends, which prompts enterprises to increase profitability and rational 
distribution of profits; 

- Investors, lenders - a very important group of stretchers who can provide the company with financial 
resources to implement the strategies and programs developed, and on which terms the terms of financing (interest, 
terms) depend on, which can affect the size of the costs, profit and efficiency of the enterprise. This group assesses the 
enterprise in its history, the fulfilment of the terms of investment contracts, the assessment of the enterprise in terms of 
liquidity, solvency, independence, profitability of assets, the political position of the state in which the company is 
located. The enterprise in turn should make managerial decisions on the growth of production volumes, reduction of 
costs, observance of obligations that can be made possible by development of such strategies as: development (technical 
re-equipment, modernization, reconstruction), marketing (advertising, image enhancement, etc.), competitiveness 
(quality improvement), production, financial, sales; 

- consumers on which the income and profitability of an enterprise depends on observing such criteria of the 
company's product evaluation as the ratio of price-quality, availability of purchase and qualitative timely after-sales 
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service, requiring managerial decisions on product quality improvement, cost reduction, price formation, expansion 
sales channels, improvement of sales organization and after sales service; 

- Personnel who consider and assess enterprises in the presence of social package, wages, working conditions, 
professional growth opportunities, corporate principles that encourage enterprises to make managerial decisions on the 
growth of labour productivity, the implementation of organizational and technical measures and innovative 
technologies, as well as development system of motivation for workers. 

- suppliers looking at the timely execution of payments, the stability of orders, and enterprises, in turn, develop 
and coordinate delivery schedules using the system "just in time", or "kanban", financial terms of delivery and 
compliance of accounts receivable and payables; 

- intermediaries who evaluate enterprises in accordance with the concluded contracts, the enterprise makes 
managerial decisions on creating loyal conditions for intermediaries and develops a system of stimulation of 
intermediaries; 

- competitors who monitor the market share, the duration of their stay in the market, the degree of 
standardization of production, evaluate the competitive advantages and disadvantages, and the company can make 
managerial decisions regarding the application of innovative approaches in creating competitive advantages and 
increasing the market share through the strategies of competitiveness of products (enterprises), marketing, innovation; 

- trade unions - insist on compliance with wages, stability of employment and working conditions, and 
enterprises solve the problem of increasing the organizational-technical level of production and compliance with the 
current level of wages; 

The public evaluates the company on the criteria for minimizing the negative impact on the environment, 
creating jobs and attracting charity, which requires management decisions on the implementation of treatment facilities 
for the preservation of the environment and from the losses from fines for pollution. 

Thus, on the part of the stakeholders, there are challenges in terms of enterprise development that require 
appropriate managerial decisions and which can be solved by strategies: development (modernization, technical re-
equipment), competitiveness, quality improvement, entering new markets (international and countrywide), cost 
management, cash management in the calculations, profit management and others. 
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Інвестиційна стратегія є ефективним інструментом прогнозування управління інвестиційною 

діяльністю підприємства з урахуванням цілей її загального розвитку в умовах значних змін макроекономічних 
показників, системи регулювання ринкового процесу. стан, стан інвестиційного ринку та пов'язані з цим 
невизначеності та ризики. 

Інвестиційна стратегія може бути представлена як загальний план дій у сфері інвестиційної діяльності 
компанії, що визначає її пріоритети та напрямки. Зв'язок між інвестиційною стратегією системи цілей і 
засобами їх досягнення визначає межі потенційної інвестиційної діяльності компанії та рішення, які роблять 
управління інвестиціями протягом прогнозного періоду [1, с. 23]. 

Розробка інвестиційної стратегії компанії є досить складним творчим процесом, який вимагає 
висококваліфікованих художників. Спочатку стратегія базується на очікуванні певних умов для здійснення 
інвестиційної діяльності (інвестиційного клімату) та ситуації на інвестиційному ринку, як загалом, так і по 
відношенню до окремих його сегментів. Це дуже трудомісткий процес. 

На першому етапі процесу стратегічного управління інвестиціями компанії визначають цілі 
стратегічної інвестиційної діяльності, які повинні спочатку керуватися цілями загальної стратегії економічного 
розвитку. Ці цілі можна визначити як приріст капіталу. збільшення дохідності та розміру інвестиційного 
доходу; зміни в технологічній та репродуктивній структурі інвестицій; зміни в галузевій та регіональній 
орієнтації інвестиційних програм тощо. 

У цьому випадку створення стратегічних інвестиційних цілей має бути пов'язане з фазами життєвого 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

115 

циклу та бізнес-цілями фірми. 
Стратегічні цілі інвестиційної діяльності досягаються у двох напрямках. Одна з них передбачає 

розробку стратегічних напрямів інвестиційної діяльності, другий - розробку стратегій навчання у сфері 
інвестиційних ресурсів. Цей крок є найбільш відповідальним і найскладнішим. 

Розробка стратегії навчання у сфері інвестиційних ресурсів спрямована на забезпечення безперебійної 
інвестиційної діяльності в передбачуваних кількостях; найбільш ефективне використання капіталу для 
досягнення цих цілей, а також довгострокова життєздатність бізнесу [2, с. 113]. 

При розробці стратегії створення інвестиційних ресурсів враховуються наступні кроки: 
Передбачення попиту на загальний обсяг інвестицій. У цей час встановлюється необхідна сума 

інвестицій. 
Вивчення можливості інвестування за рахунок різних джерел. Враховуючи різноманітність джерел 

фінансування, їх можна звести до трьох основних форм: 
1) фінансування самофінансування (власні кошти та резерви інвестора фермера); 
2) боргове фінансування (кошти, залучені інвесторами або передані їм кошти); 
3) прямі інвестиції (кошти, залучені інвестором). 
Визначення методів фінансування окремих програм та інвестиційних проектів. Це дозволяє 

розрахувати пропорції структури джерел інвестиційних ресурсів. 
Оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів. Визначення інвестиційної стратегії для періодів 

впровадження включає визначення порядку та строків реалізації індивідуальних цілей та стратегічних цілей. 
Оцінка розробленої інвестиційної стратегії базується на наступних критеріях: 
 послідовна узгодженість інвестиційної стратегії компанії та загальної стратегії її економічного 

розвитку; 
 баланс внутрішнього бюджету інвестиційної стратегії (баланс окремих стратегічних цілей та 

напрямів інвестиційної діяльності та порядок їх реалізації); 
 яка послідовність інвестиційної стратегії з зовнішнім середовищем; 
 ефективність інвестиційної стратегії. 
Після завершення процесу планування фірма повинна виконати завдання реалізації та реалізації 

відповідно до цілей та інвестиційних планів, які були розроблені. 
Щоб уникнути можливих помилок і недоліків, своєчасного виявлення відхилень від заданого напрямку 

та своєчасного ефективного виконання завдань, фірма повинна створити механізм оцінки та контролю, який 
включає: 

 визначення критеріїв оцінки ефективності; 
 порівняння реальних та запланованих показників; 
 наліз відхилень між ними; 
 при необхідності скорегувати стратегію. 
Розроблена інвестиційна стратегія передбачає механізм реалізації загальних і довгострокових 

інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального розвитку всієї організації та окремих її 
структурних підрозділів. 

Це дасть можливість реальної оцінки інвестиційних можливостей організації, максимального 
використання внутрішнього інвестиційного потенціалу та використання можливостей для активного 
маневрування інвестиційними ресурсами. 

Існування інвестиційної стратегії гарантує чітку зв'язок між стратегічним, поточним і оперативним 
управлінням інвестиційною діяльністю організації. 
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Проблематиці управління проектами присвячені праці  вітчизняних вчених: Ф. Ярошенка, Л. Батенко, 

С. Бушуєва,  Н. Бушуєвої, Т. Безверхнюк,  С. Попова, Н. Котової, С. Ілляшенка,  С.Чернова, О.  Федорчак. 
Аналіз публікацій у цій площині дає можливість виділити, що тема розвитку проектного управління є 
надзвичайно актуальною для сучасного розвитку українського суспільства, має велике значення, так як вихід 
економіки із кризи пов’язан з упровадженням в життя загально цивілізаційних засад управління, які базуються 
на нових підходах менеджменту.  Суттєвий пласт знань з питання управління проектами міститься в 
дослідженнях міжнародних фінансових організацій (Світовий банк, Європейський банк реконструкції та 
розвитку), спеціалізованих професійних організацій, що об’єднують фахівців з даного питання (Міжнародна 
асоціація з управління проектами, професійні національні асоціації з управління проектами різних країн тощо) 
[1, 2]. 

Поняття «проект» має доволі багато визначень, адже специфіка його дуже різноманітна. Розглянемо 
значення цього слова в загальному значенні. 

Так, проект – це  унікально сукупність процесів, яка обмережена в ресурсах, часі та вимогах якості та 
направлена на створення нової цінності. Кожен проект має свій життєвий цикл, на протязі якого створюється та 
розвивається сам задум. 

Життєвий цикл проекту  – це період часу від самого задуму проекту до його завершення, зазвичай він 
характеризується моментом здійснення перших витрат за проектом і отримання останньої вигоди. Життєвий 
цикл проекту розглядає його, як послідовність фаз, подій, етапів, кожна з яких має назву та обмеження в часі. 

Кожен проект від народження ідеї до повного завершення проходить ряд послідовних фаз розвитку. 
Сукупність фаз розвитку проекту створює життєвий цикл проекту. Процес здійснення проекту протікає в 
обмеженому часі. Він має початок та завершення, та потребує певних зусиль. 

Фаза проекту – це набір пов’язаних між собою робіт, по завершенню яких виходить один з основних 
результатів проекту [3]. 

Загалом проект проходить чотири фази розвитку: початкова фаза, фаза розробки, фаза реалізації та фаза 
завершення. 

1. Початкова фаза. На самій першій фазі розвитку проекту розробляють її концепцію, тематику,збір 
вихідних даних та аналіз існуючого стану, виявлення потреби в змінах, встановлення альтернатив,  

уявлення концептуальних пропозицій, їх апробацію та експертизу та на завершення затвердження 
концепції та отримання дозволу для початку роботи наступної фази. 

2. Фаза розробки. На цьому етапі основою являється розробка основних компонентів системи 
управління проектом. Основним завданням  є призначення керівника та формування команди проекту, 
встановлення ділових контактів та вивчення цілей та вимог власників проекту. Далі йде розвиток концепції та 
планування елементів проекту, розробка зведеного плану проекту, організація виконаних базових проектних 
робіт, та на завершення  затвердження зведеного плану та отримання схвалення для продовження робіт. 

3. Фаза реалізації. На цій стадії виконуються основні роботи проекту, необхідні для досягнення цілей 
проекту. А саме: укладення контрактів, проведення торгів, організація виконаних робіт, введення в дію засобів і 
способів комунікації і зв’язку учасників проекту, введення в дію систему мотивації та стимулювання 
учасників,оперативне планування робіт, встановлення системи інформаційного контролю за ходом робіт, 
виконання робіт передбачених проектом, вирішення проблем і задач, що виникають, підтвердження закінчення 
робіт та отримання схвалення для продовження робіт. 

4. Фаза завершення. На останній фазі досягаються кінцеві цілі проекту,вирішуються всі конфлікти та 
проходить завершення проекту. Основні роботи на фазі завершення такі: планування процесу завершення 
проекту, експлуатаційні випробування вихідного продукту проекту, підготовка кадрів по експлуатаційної 
частини, підготовка документації та здача проекту замовнику, оцінка результатів проекту, підготовка кінцевих 
документів, закриття проекту. 

На стадії завершальної оцінки визначають ступінь досягнення цілей проекту, робляться висновки для 
його використання в подальших проектах.  У перебігу цієї стадії треба порівняти фактичні результати проекту 
із запланованими. 

Таким чином, сучасні технології проектного менеджменту спрямовують діяльність проект-менеджера 
на допомогу членам команди щодо ефективного проходження  усіх фаз розвитку проекту. Також проект-
менеджер повинен уміти передбачати настання чергового етапу розвитку  команди та вести її у зазначеному 
напрямку у відповідності до цілей;   представляти і аналізувати можливі труднощі на шляху становлення 
команди, такі як нечіткість цілей, брак відкритості і конфронтація в команді;  своєчасно визначати 
найважливіші проблеми команди та формувати напрямки їх вирішення. 
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В результаті комплексних економічних перетворень, які відбуваються в Україні, створюються нові, 

впроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як у державі, так і на 
підприємстві. Відповідно, будь-який підприємець розуміє, що для подальшої прибуткової діяльності, 
насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю. Важливе місце при цьому 
належить проектному менеджменту.  

Проектна діяльність охоплює всі сфери функціонування підприємства, такі як виробництво, 
маркетингову і інноваційну діяльність, соціальну сферу. Внаслідок розвитку проектного менеджменту вдалося 
зробити висновок, що проект сам по собі може бути відповіддю на виникаючі в процесі виробничої діяльності 
проблеми.    

Питанням вивчення та впровадження методології управління проектами присвячено наукові праці 
таких вітчизняних і зарубіжних учених: С.Д. Бушуєва, Н.С. Бушуєвої, І.В. Чумаченка, В. Верби, В. Рача, Н. 
Чухрай, Р. Фещура, Р. Арчибальда та багатьох інших . Незважаючи на прискіпливу увагу науковців до даної 
тематики, теоретичні засади розвитку вітчизняних підприємств на основі використання проактивних 
інструментів залишаються актуальними і потребують подальших досліджень. 

Широке застосування проектного підходу до розвитку підприємств зумовили ефективність проектних 
інструментів та їх універсальність. У сучасних умовах господарювання інструменти проектного менеджменту 
дають змогу адаптуватися підприємству до умов бізнес-середовища, знизити рівень невизначеності та 
забезпечити стійкий розвиток підприємства.   

У таких випадках управління проектом і його реалізація проводиться в певному порядку: виникнення 
проблеми, збір інформації про виниклі відхиленнях, визначення проблеми, підбір і розробка можливих шляхів 
вирішення проблеми, аналіз і оцінка рішень, вибір рішення, виконання поставленого завдання, впровадження 
проекту. 

Управління проектами - область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою 
успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, 
але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних і взаємозалежних проектів [1]. 

Проект - це певне завдання з певними вихідними даними і встановленими результатами (цілями), що 
обумовлюють спосіб його вирішення [2]. 

В сучасних умовах інтеграції України в світове економічне співтовариство питання інвестиційної 
привабливості українських компаній стає особливо важливим. Саме тому прозорість ведення бізнесу і чітка 
регламентованість процесів всередині компанії є одними з ключових факторів для залучення, в першу чергу, 
західних інвесторів.  

Основними ініціаторами і учасниками процесу розвитку проектного менеджменту в Україні стали 
компанії Microsoft-Україна, TechExpert і UPMA (Українське представництво Міжнародної Асоціації 
Управління Проектами). Формування саме такої команди не випадково. UPMA є основним носієм розвивається 
проектного менеджменту в Україні.  

До складу Української асоціації управління проектами входять одні з провідних проектних менеджерів 
не тільки України, а й усього світу. У той же час, компанія Microsoft, як провідний світовий розробник 
програмного забезпечення, активно розвиває свої продукти, пов'язані як з управлінням проектами, так і з 
колективною роботою. Безпосередньо компанія Microsoft в Україні активно сприяє розвитку проектного 
менеджменту в Україні.  

Важлива тенденція в області реалізації проектів - підвищення динаміки бізнесу і рівня невизначеності 
як у зовнішньому середовищі, так і всередині компаній. Це веде до того, що з'являється значна кількість так 
званих відкритих проектів. При їх ініціації на відміну від традиційних проектів замовник не здатний чітко 
зафіксувати вимоги до кінцевого продукту і обмеження по термінах і бюджету і не прагне до цього. Основні 
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учасники «відкритого» проекту готові до того, що по ходу його реалізації будуть вноситися відповідні зміни і 
уточнюватися вимоги. Управління «відкритими» проектами передбачає застосування менеджером більш 
широкого і гнучкого інструментарію і методів управління (наприклад, стратегічних карт реалізації проекту, 
управління ризиками та відхиленнями, комунікаціями, фінансово-економічного моделювання методів 
підготовки і прийняття рішень) [3]. 

Таким чином, у зв’язку з глобалізацією світових ринків, посиленням конкуренції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, проектний менеджмент набирає все більше обертів та стає ефективним методом 
забезпечення довгострокового існування та успіху вітчизняних підприємств.  
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Система управління людськими ресурсами в умовах командно-адміністративної економіки розробилась 

науково-дослідними інститутами і мала назву «радянська наука управління», хоча була заснована на 
пристосуванні досліджень західної науки. Все це викладалось у вищих партійних і державних школах 
управління, що підмінило західні МВА т а їхню систему підготовки чиновників. 

Неповага до співробітників, авторитарний стиль керівництва, ігнорування людських цінностей 
змушують їх мігрувати із однієї компанії в другу. Ми отримали цей спадок від попередніх поколінь керівників і 
відтворюємо його в своїй поведінці не усвідомлено, як набір поганих сценаріїв, тому що інших прикладів у нас 
просто не було. 

Жорстка ієрархія та чиношанування, превалюючи в вітчизняних бізнесах, перетворюють компанії в 
нерухливі системи, які повільно реагують на зміни навколишнього середовища і в результаті стають 
малоефективними і неконкурентоспроможними. 

Змінити таку ситуацію можна тільки одним засобом – формуванням нового культурного простору в 
області управління підприємствами. Цей новий підхід має назву прозорого менеджменту в противагу 
«червоному» який має відгуки минулого і спотворений манією величі нових власників старих активів. 

Багато з цих активів морально застаріли як технологічної, так із психологічної точки зору. Перетримані 
активи стають все менш привабливими для потенційних інвесторів і можливих покупців, тому що неринковий 
характер організації існує їх економіку, а в деяких випадках і взагалі робить збитковими. 

Все це відбувається тому, що вчасно не були зроблені важливі зміни в менеджменті і кадровому складі. 
Не були зроблені важливі вкладення в нових людей і нові бізнес-технології( клієнто-орієнтована 

організація, структурування бізнес-процесів і навчання персоналу, підготовка менеджменту до ринкового 
ведення бізнесу, освідомлена зміна корпоративної культури – від адміністративно-командної до партнерської). 
Це той необхідний мінімум, який міг би перетворити компанії, в привабливий бізнес-актив. 

Сьогодні в епоху криз і турбулентності економік, світ вимагає нові вимоги до організації бізнесу, 
примушує його бути дуже гнучким і швидким, як в прийнятті так і в реалізації ефективних рішень. 

Нова парадигма менеджменту приходить з усвідомленням неефективної старої. ЇЇ вдосконалення 
можливе, але це малоефективне. Ми наймаємо нових менеджерів, але наймаємо нові технології управління, 
підходи корпоративну культуру. 

Частіше за все нове з’їдає покоління досвідчених. Це відбувається тому, що менеджери міжнародних 
компаній, як правило, являються бізнес-чиновниками. Їх головна цінність заключається в виконавстві і чіткому 
додержуванні правил гри, розроблених в головному офісі корпорації. 

В наш час країна потребує популяризації сучасних і ефективних технологій побудови і розвитку 
бізнесу. Вони повинні змусити менеджмент корінним чином переглянути своє відношення до управління і 
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негайно перейти до процесу організаційних змін на основі нового розуміння бізнес-реалій. 
Однією з таких технологій являється, наприклад, технологія бізнес-моделювання Canavas («Полотно»). 

Ідея цієї методики конструювання бізнесу дуже проста: потрібно побачити свою бізнес-модель на одному 
аркуші в дев’яти основних елементах (клієнтський сегмент; вартісна пропозиція, відображена і продукті; 
канали доставки клієнту продукції; підтримка відносин з клієнтськими сегментами; джерела доходу; ключові 
активності; ключові ресурси; ключові партнери; видаткова частина) й тільки після цього будувати організацію. 
Але цінне в неї – необхідність постійної зміни початкової гіпотези в кожному з елементів моделі для 
максимального прибутку. Тому бізнес-моделювання повинно перетворитись в процес постійної комунікації 
топ-менеджерів між собою і з представниками цільових сегментів ринку. 

Цей приклад свідчить про те, що сьогодні в сучасних підходах до управління домінує ідея спрощення і 
технологічності: без такої переорієнтації менеджменту неможливо ні масштабування підвищення його вартості. 

Таким чином боротьба за нову реальність ефективного бізнесу повинна розпочатись зі зміни світогляду 
діючих і майбутніх менеджерів наших підприємств. 

В основі такої бізнес-революції можуть бути різні моделі( наприклад «Цикл життя організації» та 
«Вітаміни менеджменту» Іцхака Азізеса чи «Технологія менеджменту» Хаббарда, «Теорія відміни 
обмеженостей » Елії Голдратта, або розробки по теорії бізнес-менеджменту Пітера Друкера, «Система 
збалансованих показників» Нортона і Каплпана, або теорія маркетинг-менеджменту та інше). 

В них в тому чи іншому ступені відображені деякі аспекти систематичного бачення організації бізнесу, 
але жоден з цих підходів не дає простоти і технологічності для швидкого впровадження. 

Виходячи з цього пропонується інтегрована модель побудови і розвитку бізнесу «Концептуальний 
менеджмент», який дає змогу знайти місце кожної з вище перелічених методик, всередині загальної і 
структурної системи конструювання організації. Ця модель побудована по простій логіці – створення розвитку 
вартості бізнес-активу. 

Для переходу на етап «Бізнес» сформульована логіка прогресу бізнес-організації. Вона реалізується в 
наборі технологій, сформованих по ієрархічному принципу в виді піраміди елементів системи управління 
компанією. 

Мета проекту організаційних змін по методиці «Концептуальний менеджмент» - побудова унікальної 
концепції управління з врахуванням особливостей галузі, етапи розвитку бізнесу,  

Регулярний менеджмент: коли організаційна система приведена у відповідність до стратегічних цілей, 
всі керівники компанії повинні знайти спільну мову управлінських компетенцій  на рівні оперативного 
управління. 

Проектний менеджмент: подальший розвиток компанії не може бути швидким і ефективним без 
формування у топ-менеджерів навичок по роботі й веденню проектів, які носять між функціональний характер. 

Управління розвитком корпоративної культури: найважливіша складова успіху в управлінні компанією 
є вміння її керівників створювати і впроваджувати ідеологічно, здібну підтримувати корпоративний дух. 

Таким чином, відмінність «радянського» і «концептуального» менеджменту ми бачимо в їх головному 
призначенні: перший необхідний для управління організацією в закритому неринковому середовищі, а другий – 
в активній ринковій боротьбі за підвищення вартості активу для його подальшого продажу. В першому випадку 
прозорість не потрібна, структура працює на феномені особистості влади. В другому – компанія працює на 
принципах ціле направленого розвитку і взаємодії відповідальності команди топ-менеджерів. 

Ці два варіанти осмисленого вибору шляху розвитку компанії, з яких рано чи пізно прийдеться вибрати 
хто робить бізнес в нашій країні. Коли настане час вибору, дуже важливо спочатку реалізувать в наборі 
технологій, а потім підбирати команду для її реалізації. 
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Персонал – головна рушійна сила підприємства, яка виступає в якості трудових ресурсів і є одночасно 

сполучною ланкою між технічними та економічними чинниками виробничого процесу. Здійснення будівельної 
діяльності в Україні ліцензується. Ліцензійними умовами, в числі інших, висуваються вимоги щодо 
укомплектованості підприємства інженернотехнічними працівниками і робітниками необхідних професій та 
кваліфікацій. . Від кваліфікації й досвіду персоналу організації, соціально-психологічного клімату в колективі, 
винахідливості окремих співробітників залежить якість виконаних робіт, ефективність прийнятих 
управлінських рішень, а отже і кінцеві результати діяльності підприємства.[1]. 

Система управління персоналом підприємств будівельної галузі являє собою сукупність 
взаємозалежних процесів управління персоналом, визначення рівня якості та строків виконаних робіт тощо, що 
здійснюють компетентні фахівці. Контролює їхню роботу вище керівництво підприємств. Визначення цілей і 
оцінювання ефективності виконання персоналом своїх функцій мають здійснюватися всіма працівниками 
будівельного підприємства, що потребує розвитку комунікаційних процесів. 

Управління персоналом може виділити два основні аспекти при визначенні структурних елементів 
системи управління персоналом: 

- змістовний аспект, у межах котрого до складу системи управління персоналом можуть бути включені 
окремі процеси і взаємопов’язані напрями діяльності, які знаходяться в її предметній сфері. Із цієї позиції 
основними елементами системи управління персоналом мають бути: планування і відбір персоналу, адаптація, 
стимулювання й мотивація праці, розвиток персоналу, кар’єрні переміщення, регулювання соціально-
психологічних відносин у колективі, оцінка персоналу, його вивільнення тощо; 

- організаційний аспект, який означає, що однією з особливостей управління персоналом є системна 
природа його об’єкта і суб’єкта. При цьому останній має складну структуру, до котрої входить служба 
управління персоналом, вище керівництво, лінійні керівники, трудовий колектив і навіть неформальні лідери, 
які безпосередньо в процесі управління реалізують власні інтереси. [2] 

Важливим є виділення особливостей роботи будівельного підприємства та управління персоналом, що 
знайшло відображення на рис.1  [3]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. - Особливості роботи та управління персоналом будівельного підприємства 

 
На практиці в управлінні персоналом будівельного підприємства застосовують три групи методів: 

адміністративні, економічні і соціально-психологічні, які детально розглянуто на рис. 2. 
 
 
 

Адміністративні методи ґрунтуються на владі, 
дисципліні та покаранні,відомі в історії як «метод 
кнута». Вони опираються на 
адміністративнупідпорядкованість об’єкта 
суб’єкту, на основі існуючої ієрархії управління. 

Особливості роботи будівельного 
підприємства: 

унікальність переважної більшості 
об'єктівбудівництва 

залежність значної частини робіт від 
погодних умов 

значна тривалість будівництва (як 
правило,понад 1 року) 

тривалий життєвий цикл 
продукціїбудівництва всукупності з 
необхідністю забезпеченнябезпеки 
експлуатації об'єктів будівництвапротягом 
усього циклу 

Особливості управління персоналом: 

оцінка економічної ефективностіприйнятих 
організаційно-технічних тауправлінських 
рішень ускладнюєтьсязначною тривалістю 
реалізації будівельнихпроектів 

кваліфікація персоналу 
 
значна кількість учасників, у поєднанні зі 
складним процесом організації 
документообігу, наслідком чого є складність 
визначення суб'єкта та рівня відповідальності 
за неоднозначні або помилкові рішення 

територіальна роз'єднаність адміністрації 
будівельного підприємства та виробництва 

різноманітність виконуваних видів будівельних робіт 
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Рисунок 2. - Методи управління персоналом будівельного підприємства [5] 
 
Управління персоналом забезпечується взаємодією керуючої та керованої системи: 
Керуюча система (суб’єкт) – це сукупність органів управління й управлінських працівників з певними 

масштабами своєї діяльності, компетенцією та специфікою виконуючих функцій. Вона може змінюватись під 
впливом організуючих і дезорганізуючих факторів. Керуюча система представлена лінійними керівниками, які 
розробляють комплекс економічних й організаційних заходів щодо відтворення і використання персоналу. 

Керована система (об’єкт) — це система соціально-економічних відносин з приводу процесу 
відтворення й використання персоналу. Управління персоналом являє собою комплексну систему, елементами 
якої є напрями, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи. Основними напрямками є набір і збереження 
персоналу, його професійне навчання і розвиток, оцінка діяльності кожного працівника з точки зору реалізації 
цілей організації, що дає можливість скорегувати його поведінку [4]. 

Отже, управління персоналом будівельної організації повинне враховувати особливості будівельної 
галузі, її актуальні проблеми та загальносвітові тенденції розвитку підходів до управління персоналом.  
Критеріями, що впливають на розвиток будівельних підприємств є постійне навчання працівників, підвищення 
їх кваліфікації та практичні навички, що є результатом досвіду роботи. 
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КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА – НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУМЛІННОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Економічні методи базуються на використанні 
економічних стимулів і відомі як «метод 
пряника». За їх допомогою здійснюється 
матеріальне стимулювання колективу, окремих 
працівників. В умовах підприємств це – 
економічні нормативи діяльності, система 

матеріального заохочення, участь у 
Соціально-психологічні методи засновані на 
використанні моральних стимулів до праці і 
впливають на персонал з допомогою 
психологічних механізмів з метою переведення 
адміністративного завдання в усвідомлений 
обов’язок, внутрішню потребу людини. 
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Конкурентна розвідка давно вже стала складовою частиною корпоративної культури сучасного бізнесу. 

У літературі конкурентну розвідку називають як маркетинговою розвідкою, так і бізнес-розвідкою. оскільки все 
залежить від смисловий суті застосовуваного терміну, що закладається від самого початку [1]. Застосовують ще 
термін бенчмаркінг, однак безпосередньо до забезпечення економічної безпеки комерційної організації цей 
термін може бути застосований лише за наявності цілого ряду умовностей. Під економічною безпекою 
комерційного підприємства зазвичай розуміють стан найбільш ефективного використання корпоративних 
ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування підприємства [2]. 

Ринок, крім внутрішнього опрацювання проблем, вимагає сил і засобів для розвідки, збирання і 
обробки численних джерел зовнішньої інформації [3]. Конкурентна розвідка – це не промислове шпигунство. І 
справа тут не в застосовуваної термінології, а в її суті. 

Справа в тому, що шпигунство передбачає викрадення або передачу відомостей. До речі, розвідка і 
шпигунство – схожі поняття тільки в російській мові, a competitive intelligent та industrial espionage абсолютно 
не збігаються за суттю. Будь-яка розвідка не може здійснюватися інакше, як тільки на постійній основі, та тому 
означає повсякденний обов'язок людини, що займається будь-якого виду діяльністю, так як він повинен знати, 
для чого, чому і як поступати в конкретних ситуаціях, що виникають в процесі виконання тих чи інших задач. 
Застосування терміну «розвідка» передбачає як мінімум таке: 

– вид діяльності, пов'язаної з дослідженням (обстеженням) чого-небудь зі спеціальною метою; 
– дії, здійснювані окремими людьми та групами людей для отримання необхідної інформації про явища 

і об’єкти, що входять до сферу їх професійних інтересів; 
– організаційні одиниці, які відають спеціальним вивченням різних аспектів будь-яких явищ, 

пов'язаних з наукою, виробництвом, економікою тощо; 
– сукупність прийомів і методів вивчення об'єктів і явищ, що входять до сфери інтересів конкретних 

людей, професійних груп і організаційних одиниць. 
Маркетингова розвідка (marketing intelligence) – поняття дуже широке хоча б тому, що сам термін 

«маркетинг» має на увазі не тільки вивчення конкурентів, але і просування продукту, рекламу, ціноутворення, 
починаючи з початкової стадії розробки продукту до його продажу. Однак відсутність відмінностей між 
розвідкою і маркетингом можна постулювати, тільки якщо вважати маркетингом всю роботу фірми із 
зовнішньої інформацією. 

З практичної точки зору це недоцільно. 
Бізнес-розвідку (business intelligence) в діловій літературі прийнято розглядати як більш вузький, ніж 

маркетингова розвідка, напрямок ділової розвідки, який відповідає основній меті: побудові системи взаємин з 
конкурентами як комплексу заходів щодо отримання і обробки відомостей про конкурента [1]. При цьому 
маються на увазі відомості майнового, фінансового, організаційно-управлінського характеру, дані про ресурси, 
можливості і уразливість конкурента, а також про його оперативні та стратегічні плани. 

Під конкурентною розвідкою (competitive intelligence) розуміється збирання і аналіз відомостей про 
партнерів і конкурентів. Фактично будь-яке маркетингове дослідження містить елементи ділової розвідки. 
Бізнес-розвідка визначається як широка категорія технологій, пов'язаних зі збиранням, зберіганням, аналізом і 
забезпеченням доступу до інформації з метою прийняття оптимальних ділових рішень. По суті це складова 
частина корпоративної культури ведення сучасного бізнесу вже тому, що для виживання за умов конкурентної 
боротьби першочергову роль починає грати розвідка намірів конкурентів, вивчення основних тенденцій 
бізнесу, аналіз можливих ризиків тощо. Конкурентна розвідка – це цілком легальне заняття, що повністю 
вписується в рамки поняття добросовісної конкуренції. 

Доповідь підготовлено у межах виконання НДР «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому 
управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної 
економіки і безпеки держави» (№ДР 0119U002005). 
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В сучасних умовах ринкової економіки, де конкуренція значно зросла, а тривалість життя товарів 

обчислюються місяцями та навіть тижнями, застосування технологій управління проектами є необхідним не 
тільки для процвітання, але і для виживання майже кожного комерційного підприємства. Проектний підхід до 
управління вже довів свою ефективність на практиці та застосовується провідними світовими компаніями 

Проектна діяльність є засобом освоєння дійсності, її головні цілі - встановлення істини, розвиток 
вміння працювати з інформацією, формування дослідницького стилю мислення. Результатом цієї діяльності є 
формування пізнавальних мотивів, дослідницьких умінь, суб'єктивно нових для всіх знань і способів діяльності. 
Актуальність проектної діяльності сьогодні усвідомлюється усіма [1, 2].  

Концептуальні основи управління проектами досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Значний 
внесок  у питаннях розробки механізму впровадження та управління персоналом у проектах зробили такі вчені: 
Котлер Ф., Мескон М., Друкер П., Краплич Р., Галушка З., Грішнова О., Зінченко А., Колот А., Саприкіна М., 
Кощий О. 

На жаль, на сьогодні проектне управління поки не має широкого поширення в Україні в силу того, що є 
принципово новим для організаційної та професійної ринкової культури  українських керівників, управлінців і 
менеджерів. Однак, інтерес до застосування проектних методів управління в останні роки значно підвищився, 
причому у всіх галузях. 

В Україні проектний менеджмент здебільше асоціюється з будівництвом і частково з практикою 
впровадження корпоративних інформаційних систем. Причинами такого стану речей слід вважати «молодість» 
українського бізнесу, катастрофічний брак кваліфікованих кадрів на ринку, недолік освіти керівників, загальну 
неефективність організаційних і керуючих структур підприємств, а також високий маржинальний прибуток, 
одержуваний компаніями в докризові роки, що не сприяло необхідності пошуку ефективних інструментів 
управління. Можна сказати, що за ступенем розвиненості проектного менеджменту наша країна знаходиться на 
рівні США початку 1970-х років. Це, однак, не означає, що проекти у нас взагалі не реалізуються. Вони є, але їх 
якість, відсоток успішності, кінцеві результати явно не відповідають потребам сьогоднішнього дня. І якщо на 
рівні операційного управління проектом справи йдуть не зовсім погано, то управління програмами й 
портфелями залишається для більшості керівників «вищим пілотажем» [3, 4, 5]. 

Зародження управління проектом за кордоном відбулося в 30-50-ті роки минулого століття. У 1937 році 
американський вчений Л. Гулик розробив першу матричну організаційну структуру з метою керівництва 
реалізації складних проектів. Вперше практичне застосування в повному обсязі вона отримала в 1953-1954 
роках в підрозділах спільних проектів військово-повітряних сил США, спеціальних проектів з озброєння, в 
1955 році в Підрозділі спеціальних проектів військово-морського флоту США. Це були перші найбільш 
організовані механізми для досягнення інтеграції при управлінні складними великими проектами. Внаслідок 
інтеграції склалася практика управління проектами: визначення необхідних результатів; ретельне планування; 
призначення головного контрактора, відповідального за розробку і виконання проекту. 

Управління персоналом є одним з найважливіших факторів в проектному управлінні, який в змозі 
підвищити його ефективність. Управління персоналом представляє собою діяльність по керівництву 
персоналом організації. Ця область управління становить ключовий аспект роботи менеджера, від якості якої 
залежить і якість роботи персоналу, а також ефективність всього проекту. Людський ресурс присутній на всіх 
етапах проектного менеджменту, особливо таких  як переговори, наради, прийняття рішень, вирішення гострих 
конфліктів, мотивація, контроль. 

Слід зазначити, що управління персоналом в проекті повинно бути ідеально продумано і прораховано 
ще до того, як проект запущений. Перш ніж набирати працівників, слід враховувати оплату їх трудової 
діяльності, можливе навчання кадрів або їх подальший розвиток, різні за термінами соціальні програми. 
Найкращу ефективність приносять всі ці дії, коли вони вливаються в одну систему. Ризики будуть в тому 
випадку мінімальні, і проект буде виконуватися ефективно тоді, коли компанія буде управляти персоналом як 
комплексної системою: розподіл ролей; окреслення обов'язків; визначення взаємодії працівників один з одним; 
координація та субординація учасників; підбір та комплектування команди. Якість персоналу визначається та 
формується напряму в процесі проведення кадрової політики. Система управління персоналом повинна 
забезпечувати безперебійне удосконалення методів роботи з кадрами на основі використання досягнень науки 
та виробничого досвіду. 
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Сьогодні перед українськими виробничими підприємствами стоїть безліч завдань для забезпечення 

надійного прибутку та сталого розвитку. Зокрема, кожна компанія прагне збільшити обсяги виробництва, 
підвищити якість продукції, зменшити постійні та змінні витрати, розширити ринок збуту, захоплюючи нішу не 
лише на внутрішньому, але й на світовому ринку. [8]. 

Таким чином, для розширення ринку збуту закордон підприємству необхідно оцінити існуючу 
ефективність експортної діяльності, провести аналіз попиту на свою продукцію на світовому ринку, зіставити 
отримані дані з власними виробничими, фінансовими та соціальними можливостями та визначити доцільність 
ведення експортної діяльності підприємством взагалі або доцільність підвищення ефективності експортної 
діяльності. 

Після проведеного аналізу слід виробити стратегію просування на зовнішньому ринку та описати 
шляхи підвищення ефективності експортної діяльності.  

Метою даної роботи є узагальнення існуючих теоретичних підходів до визначення ефективності 
експорту та факторів, що впливають на підвищення ефективності експортної діяльності сучасного виробничого 
підприємства.  

Експорт – це вивезення вироблених національних товарів чи послуг за митні межі для продажу 
іноземним покупцям. Метою експортної діяльності є отримання прибутку. Тому для сучасного виробничого 
підприємства необхідним є аналіз факторів підвищення ефективності експортної діяльності.  

Мочерний С. В. під поняттям ефективності експортної діяльності вбачає вигідність експорту товарів, 
тобто переважання доходів над витратами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій [1]. 

Абалкін Л. І. під поняття ефективності експортної діяльності розуміє співвідношення отриманого 
економічного ефекту та факторів, які до нього привели [2]. 

Гребельник О.П. визначає ефективність експортної діяльності як економічну категорію, яка відображає 
сукупний ефект (результат) від експорту, який полягає в економії суспільної праці та зростанні її 
продуктивності.  

Таким чином, бачимо, що згадані науковці під «ефективністю» експортної діяльності вбачають ефект 
від експорту (різниця між економічним результатом (чистою виручкою) та сумою витрат на експорт).  

Проте варто розмежовувати показник ефективності експорту та ефекту. Адже ефективність експортної 
діяльності – це відношення між чистою виручкою до вартості витрат підприємства на експорт.  

Очевидним є одне, на ефективність та ефект від експортної діяльності впливають виручка та витрати на 
експорт. 

Тому необхідно визначити основні фактори ефективності експорту.  
Фактори ефективності експорту – це обставина, яка має значний вплив на ефективність експортної 

діяльності сучасного виробничого підприємства [4].  
Класифікувати фактори ефективності експорту можна за різними категоріями. 
Наприклад, Т. Безрукова, О.Борисов, І. Шанін поділяють фактори ефективності експорту на:  
- зовнішні (не залежать від діяльності підприємства) та внутрішні; 
- основні;  
- прямого та непрямого впливу[5].  
Зовнішні фактори прямої дії:  
- державно-адміністративні (держ. підтримка (квотування, кредитування, надання субсидій), 

регулювання, підтримка місцевих органів самоврядування);  
- науково-технічні;  
- кон’юнктурні (зміна попиту та пропозиції на ринку); 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

125 

- економічні (існування тарифних і нетарифних бар’єрів; рівень конкуренції; інвестиційний клімат; 
банківська система; ефективна система кредитування та страхування; рівень цін на ринку); 

- правові (рівень досконалості законодавчої бази; відповідність законодавства України до 
законодавства країн-імпортерів української продукції; відповідність стандартів якості в Україні до стандартів 
якості в країнах-імпортерах).  

Зовнішні фактори непрямої дії:  
- демографічні фактори,  
- купівельна спроможність основних груп споживачів,  
- соціально-психологічні фактори (національний стереотип ведення бізнесу),  
- природно-кліматичні фактори (сезонність продукції; невідповідність потреб клімату до продукції, що 

експортується);  
- територіально-географічні фактори; 
- неформальні обмеження (бюрократизм, багато ступенів для дозволу на ведення експортної діяльності 

та отримання сертифікатів якості); 
- історичні (тривале існування ринкових відносин; пристосованість виробничих підприємств до 

ринкових умов ведення бізнесу).  
Внутрішні основні фактори: організаційні фактори; технологічні фактори; фінансово-економічні 

фактори; ринкові фактори. 
Внутрішні фактори також можна класифікувати так:  
- інституційні – застаріла система управління виробничим підприємством; рівень кваліфікації 

менеджерів ЗЕД; 
- ресурсні – наявність достатніх фінансових, матеріальних та трудових ресурсів для здійснення 

експортних операцій; 
- виробничі – рівень якості продукції згідно з міжнародними стандартами; наявність сертифікації 

продукції; 
- технологічні – рівень технологічності на виробничому підприємстві; 
- психологічно-соціальні – рівень довіри споживачів до виробничого підприємства, дотримання ним 

ділової етики, норм торгівлі.  
- інформаційні – наявність інформації про динаміку збуту товарів; забезпеченість інформаційними 

ресурсами [6].  
Найповнішу класифікацію факторів ефективності експортної діяльності виробничого підприємства 

пропонують Чернобай Л. иа Вацик Н. [7] (табл. 1).  
 
Таблиця 1 – Класифікація факторів ефективності експортної діяльності сучасного виробничого підприємства  
По відношенню до середовища Внутрішні. 2. Зовнішні. 
За ступенем взаємозалежності 1. Незалежні. 2. Частково залежні. 3. Взаємозалежні. 
За часом дії 1. Довгострокові. 2. Середньострокові. 3. Короткострокові. 
За можливістю прогнозування 1. Прогнозовані.2. Непрогнозовані. 
За можливістю контролю 1. Контрольовані. 2. Неконтрольовані. 3. Частково 

контрольовані. 
За можливістю вимірювання 1. Піддаються вимірюванню.2. Не піддаються 

вимірюванню. 
За тривалістю дії 1. Постійнодіючі. 2. Періодичні. 3. Спонтанні. 
За сферою впливу 1. Фінансово-економічні. 2. Маркетингові. 3. Управлінські. 

4. Виробничі. 5. Логістичні. 6. Соціальні. 
За ступенем спонукання до експорту 1. Заохочуючі. 2. Гальмуючі. 
За результатами впливу * 1. Позитивні. 2. Негативні.  
За характером визначення * 1. Якісні. 2. Кількісні. 
 

Отже, проаналізувавши роботи вітчизняних науковців розкрито поняття ефективності експортної 
діяльності сучасних виробничих підприємств та досліджено підходи до класифікації факторів ефективності 
експорту. На базі результатів дослідження класифікації факторів експортної діяльності сучасних виробничих 
підприємств можна здійснювати пошук щляхів підвищення ефективності експорту та розробляти механізми 
управління ефективністю експортної діяльності.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Акулюшина М.О., к. е. н., доц. 
Мунтян К.П., Лобінцева В.В. 

Одеський національний політехнічний університет, 
м. Одеса 

 
Діяльність будь-якого підприємства здійснюється заради сталого розвитку суспільства, наслідком якого 

буде одержання належного прибутку. Функціонування підприємства включає такі етапи як створення 
доброякісної продукції та її доведення до споживачів. Збут відноситься до останнього етапу роботи 
підприємства і відіграє важливу роль у ньому, тому що, завдяки налагодженій системі збутової мережі, 
підприємство матиме реалізацію продукції на постійній основі і необхідний прибуток. 

Збут виконує наступні основні функції: 
– розробка стратегії збуту підприємства; 
– моніторинг інформації щодо потреб споживачів на локальному, регіональному та національному 

рівнях; 
– формування партій продукції відповідно до потреб споживачів щодо якості та цінової політики; 
– пакування продукції згідно з вимогами ринку; 
– знаходження каналу (каналів) збуту для віддалених покупців; 
– збереження продукції на складах перед транспортуванням, перевірка продукції на складах; 
– організація логістики і транспортування товару; 
– контроль і допомога посередникам підприємства, щоб вони не перевищували встановлені 

підприємцем ціни на продукцію; 
– контроль і управління запасами товарів на підприємстві та на його філіях; 
– моніторинг і систематизація думок, висновків про продукцію та ціни підприємства проміжних та 

кінцевих споживачів, висновки та розробка методів удосконалення діяльності підприємства для подальшого 
задоволення потреб споживачів. 

Для удосконалення збутової діяльності можна запропонувати такі заходи: 
– удосконалення системи планування збуту. На підприємствах нерідко простежуються відхилення від 

темпів продажу, стратегії. Для виправлення цих недоліків треба більш точно визначити стратегію підприємства, 
зробити прогнозування обсягу реалізованого товару, визначити частку ринку; 

– покращення кадрового забезпечення. Підприємству потрібно зменшити витрати на обслуговування 
відділів, які можна поєднати, а також треба розробити стандарти ефективної праці менеджерів зі збуту. 
Доцільним буде їх постійне навчання, корпоративні тренінги, підвищення кваліфікації, щорічні екзаменаційні 
атестації на підприємстві за фаховою діяльністю працівників; 

– удосконалення системи організації збутової діяльності. Підприємству доцільно використовувати у 
своїй діяльності методи продажу через мережу Інтернет, мати свій сайт, де наявним буде повний асортимент 
продукції та можливість замовлення у режимі он-лайн; 

– удосконалення якості продукції. Цей пункт можна вважати найважливішим. Кожне підприємство 
повинно мати за головну мету максимальне задоволення потреб споживачів. Звісно, що споживач потребує 
якісної продукції, яка не зашкодить його здоров’ю. Саме тому, продукція, яка надходить від товаровиробника 
повинна бути екологічно чистою (наприклад, меблі з натуральної деревини, їжа без додавання хімічних 
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підсилювачів смаку, ГМО тощо) і доброякісною; 
– територіальне обмеження збутової діяльності. Підприємству доцільно охоплювати межі того міста, де 

воно працює. Якщо йому вистачає потужності і всі споживачі території, яку охоплює це підприємство, 
задоволені у своїх потребах, то збутова діяльність може бути поширена на область або декілька прилеглих 
областей. Завдяки цьому підприємство мінімізує питомі витрати, зможе варіювати ціновою політикою 
продукції, а конкуренти змушені будуть покинути це середовище; 

– варіювання цінової політики. Підприємство повинне створювати цінову політику для трьох основних 
прошарків населення – вищого, середнього і нижчого класу за доходами. Для кожного класу може бути своя 
ціна на товар, проте сама продукція повинна бути якісною для будь-якого споживача. При цьому треба 
розуміти, що більша частка суспільства в Україні відноситься до нижчого класу населення (до 70%), а життєво 
необхідні потреби в неї найвищі, тому доцільно знаходити резерви зниження питомої собівартості та ціни за 
рахунок, наприклад, використання простішої упаковки товару, відсутності традиційної реклами для нужденної 
частини суспільства. За умови виконання попереднього пункту удосконалення збутової діяльності, 
підприємство буде мати позитивну суспільну думку і можливість забезпечення безкризового розвитку на 
довгострокову перспективу. 

Втілення у практику збутової діяльності запропонованих заходів удосконалення сприятиме 
підвищенню прибутковості підприємства, його ефективності в цілому й досягнення сталого розвитку 
локального суспільства та суб’єкта господарювання, що є проблемою третього тисячоліття. 
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УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЛАНЦЮГОМ РИНКУ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ 
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м. Одеса 
 
Структуру логістичного ланцюга ринку зерна та продуктів його переробки (далі – ЛЛЗПП) формують 7 

базових ланок: (1) постачальницька; (2) аграрна; (3) зберігання й доробки зерна; (4) розподілу й реалізації 
зерна; (5) виробництво продуктів зернопереробки; (6) їх промислове й кінцеве споживання; (7) утилізація і 
переробка відходів. За географічними межами ЛЛЗПП є зовнішнім. В Україні домінують корпоративні ринкові 
ланцюги, тоді як в розвинених аграрних країнах – кооперативні. За спрямованістю руху матеріального потоку 
логістичний ланцюг ринку зерна та продуктів його переробки належить до комбінованого типу, для якого 
притаманні альтернативні траєкторії руху товаропотоків, множина прямих і зворотних зв’язків. За 
відтворювальною спроможністю даний ринковий ланцюг є середньорозвиненим із перспективою трансформації 
в нерозвинений за умови незмінної стратегії нарощування сировинного експорту. 

Проведений аналіз функціонування та взаємодій між ланками ЛЛЗПП засвідчив стійку тенденцію 
зменшення товаропотоків у 5 ланці (виробництво продуктів зернопереробки з високою доданою вартістю) 
внаслідок домінуючої експортної орієнтації зернопотоків, що значно знижує відтворювальну ефективність 
усього ланцюга. Науковий інтерес представляє аналіз трансформаційного впливу структурно-динамічних змін у 
зерновому споживанні України за 20-річний період на напрями товароруху, зміну будови та ефективність 
ЛЛЗПП у різні проміжки часу. Вихідні дані для такого аналізу узагальнено в таблиці 1. 

Так, у 1995 р. у структурі загального споживання зерна сукупна частка переробки зерна складала 81 %, 
частка експорту – 2,3 %, що є свідченням спрямування більшості зернових потоків до переробної ланки. Такі 
структура і маршрут товароруху забезпечували розширене відтворення ресурсів і формували високорозвинений 
логістичний ланцюг ринку зерна та продуктів його переробки. 

Починаючи з 2000 р. структура зернового споживання змінювалася у бік нарощування експорту за 
рахунок скорочення внутрішнього використання зерна, що, в свою чергу, впливало на напрям і обсяги 
товароруху, структуру та зв’язки між ланками ринкового логістичного ланцюга. Так, у 2005 р. у структурі 
загального споживання частка переробки зерна складала 57,7 %, частка експорту – 32,8 % (див. табл. 1), що є 
свідченням перерозподілу (через посередницькі «інші канали») частини товаропотоків з переробної до 
експортної ланки ланцюга. Така зміна маршруту товароруху обумовила втрати доданої вартості в переробній 
ланці, знизила її ефективність, змінила тип ринкового логістичного ланцюга з високо- до середньорозвиненого. 
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Таблиця 1. - Структурно-динамічні зміни у зерновому споживанні в Україні* 

Показники 1995 2005 2015 2017 2017р. у % 
до 1995 р. млн. т % млн. т % млн. т % млн. т % 

1.Валовий збір 33,93 Х 38,02 Х 60,13 Х 61,92 Х 182,5 
2.Загальне споживання 
зерна, у т.ч.: 34,89 100,0 38,56 100,0 63,51 100,0 63,64 100 182,4 

2.1.Насіннєвий фонд 4,60 13,2 3,29 8,5 2,60 4,1 2,12 3,3 46,1 
2.2. Продовольче 8,85 25,4 7,75 20,1 5,90 9,3 5,66 8,9 63,9 
2.3. Кормове 18,53 53,1 13,82 35,8 14,19 22,3 11,01 17,3 59,4 
2.4. Промислове 0,88 2,5 0,67 1,7 1,09 1,7 1,25 2,0 142,2 
2.5. Втрати 1,22 3,5 0,38 1,0 1,40 2,2 1,11 1,7 90,7 
2.6. Експорт 0,81 2,3 12,65 32,8 38,34 60,4 42,50 66,8 у 5,2р. 
3. Експорт у % до 
валового збору 2,40 Х 33,28 Х 63,76 Х 68,64 Х Х 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]. 
 
У 2015-2017 рр. відбувається постійне нарощування обсягів зернового експорту, що поглиблює 

структурні дисбаланси у використанні зерна. У 2017 р. в структурі загального споживання частка переробки 
зерна складала 28,2 %, частка експорту – 66,8 % (див. табл. 1). За вказаний період частка кормового споживання 
зменшилася з 22,3 % до 17,3 %, що пов’язано, зокрема, зі скороченням поголів’я тварин (у 2017 р. порівняно з 
2000 р. поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 62 %, у т.ч. корів – на 59 % [1]). Збереження такої 
тенденції за умови відсутності ефективних заходів держави у напрямі переорієнтації агроекспорту з сировини 
на продукти її переробки призведе до мінімізації товарообігу в переробній ланці та перетворення ЛЛЗПП у 
нерозвинений, незважаючи на потужний потенціал його відтворювального розвитку в Україні. 

Баланс зернового споживання ілюструє кількісні пропорції розподілу товаропотоків (див. табл. 1). 
Згідно його даних, у 2017 р. обсяги продовольчого й фуражного використання зерна склали 5,66 млн. т і 11,01 
млн. т, що на 36,1 % і 40,6 % менше рівня 1995 р. відповідно; обсяги промислового зернового споживання 
досягли 1,25 млн. т, збільшившись порівняно з 1995 р. на 42,2 % (на 0,37 млн. т). Загалом у звітному році обсяг 
зернового потоку, що надійшов до переробних ланок ринкового логістичного ланцюга, склав 17,91 млн. т. 
Водночас обсяг експортного товаропотоку досягнув 42,5 млн. т, перевищивши рівень внутрішньої переробки 
зерна в 2,4 рази.  

Стратегія сировинного експорту призводить до неефективного використання обмежених ресурсів, 
зокрема, трудових, що підтверджує порівняльний аналіз низки індикаторів для України та країн-імпортерів 
зерна. За дослідженнями М.В. Калінчика, 34 країни, які імпортують 2,5-7 т зерна в розрахунку на 1 га ріллі, 
експортують молока й м’яса (на 1 га ріллі) в 60-250 разів більше, ніж Україна. При цьому зайнятість у 
тваринництві в Україні в 5-18 разів нижча, ніж у 82 країнах-імпортерах зерна. Загалом зернова спеціалізація 
обумовила більш ніж 10-разове скорочення зайнятості населення в агросекторі порівняно з 1990 р. [2, с.8]. 

Кероване формування й трансформація ринкових логістичних ланцюгів передбачає визначення 
компонентів управлінського процесу та їх характеристик. Об’єктом управління в ЛЛЗПП виступають наскрізні 
матеріальні, фінансові та інформаційні потоки в межах єдиної матеріалопровідної системи (ланцюга). Мета 
управління носить відтворювальну природу й передбачає максимізацію створюваної в ринковому логістичному 
ланцюгу доданої вартості та забезпечення розширеного відтворення товароруху. Головні завдання управління 
зорієнтовані на зменшення або нівелювання логістичних «розривів» у ЛЛЗПП, оптимізацію внутрішніх і 
зовнішніх товаропотоків, скорочення втрат (часових, матеріальних, фінансових, трудових та ін.) у процесі 
товароруху, формування стійких зв’язків і взаємодій між суб’єктами ланок на основі узгодження їх 
економічних інтересів, забезпечення доступу малих і середніх виробників до матеріалопровідного ланцюга. 

Головною організуючою та координуючою основою в цілісному матеріалопровідному ланцюгу 
повинна виступати держава в особі державних і регіональних органів управління. Окрім них, до суб’єктів 
управління доцільно віднести профільні інституції, зокрема, об’єднання товаровиробників (виробничі й 
обслуговуючі кооперативи, асоціації тощо), які орієнтовані на підвищення їх конкурентоспроможності шляхом 
реалізації логістичних ефектів у ланцюгу. Третя група суб’єктів управління включає інших стейкхолдерів, 
якими можуть бути окремі суб’єкти господарювання, їх об’єднання, різноманітні корпорації та кластери, 
логістичні оператори та інші зацікавлені суб’єкти.  

Основними функціями держави в регулюванні ЛЛЗПП є формування сприятливого інституціонального 
середовища для їх розвитку, імплементація міжнародних стандартів товаропросування в вітчизняну практику, а 
також впровадження механізмів і інструментів досягнення цільових завдань логістичного управління. Шляхом 
впливу на процеси товароруху в ЛЛЗПП суб’єкти управління певним чином трансформують 
матеріалопровідний ланцюг, змінюють його структуру та зв’язки між ланками, напрям руху товаропотоків, 
формують нові ланки та ланцюги, які є більш ефективними порівняно з діючими логістичними структурами. 

Головними етапами логістичного управління є діагностика ЛЛЗПП, яка дозволяє визначити 
неефективні ланки й логістичні «розриви», планування й регулювання процесів розбудови, розвитку або 
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трансформації матеріалопровідного ланцюга, контроль і оцінка ефективності управлінських заходів, 
прогнозування параметрів розвитку ринкових ланцюгів. Загалом логістичне управління спрямоване на 
забезпечення раціоналізації потокових процесів у межах керованого цілісного матеріалопровідного ланцюга. 

На думку Хаджинової О.В., логістичне управління можна розглядати як замкнений управлінський 
цикл, який постійно повторюється [3, с. 12]. Врахувавши дослідження вчених-логістів, управління логістичним 
ланцюгом товарного ринку можна трактувати як цілеспрямований вплив на просторово-часове балансування 
наскрізних матеріального, інформаційного й фінансового потоків з метою максимізації створюваної в ланцюгу 
ринкової доданої вартості та забезпечення розширеного відтворення товароруху.  

В українських реаліях функції щодо управління ринковими ланцюгами, організації й планування 
товароруху у більшості випадків виконують великі корпоративні об’єднання. Так, в аграрних ринках головними 
суб’єктами логістичного управління виступають трейдери й агрохолдинги, тоді як малі й середні первинні 
виробники залишаються відторгненими від корпоративних логістичних ланцюгів. Нині формується новий 
підхід до управління ЛЛТР, відбувається усвідомлення виробниками можливостей підвищення 
конкурентоспроможності їх продукції за рахунок логістичної компоненти. На практиці це проявляється в 
поступовій відмові від посередницьких каналів реалізації продукції, набуття агропідприємствами досвіду 
самостійного управління логістичними процесами [4]. Наступним кроком має стати залучення держави до 
процесу управління наскрізними матеріальними потоками в стратегічних товарних ринках країни. 

Таким чином, формування ефективного ЛЛЗПП передбачає оптимізацію розподілу внутрішніх і 
зовнішніх логістичних потоків із забезпеченням пріоритету економічних інтересів держави. Для оптимізації 
розподілу наскрізних матеріальних потоків у логістичному ланцюгу українського ринку зерна та продуктів його 
переробки державним органам влади, як головним суб’єктом управління, необхідно поетапно впроваджувати 
адаптивні механізм стимулювання внутрішньої зернопереробки, тобто спрямовувати частину зовнішніх 
сировинних потоків у переробну ланку з подальшим експортом товарів з високою доданою вартістю. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСЬКОГО ТУРИЗМУ 
 

Нездоймінов С.Г., к.е.н., доцент,  
Одеський національний економічний університет,  

м. Одеса 
 
Міста як туристичні центри грають важливу роль в соціально-економічному розвитку держави. Вони 

відрізняються не тільки високою концентрацією населення, але і зосередженням капіталу, містким ринком, 
його розвиненою туристичною інфраструктурою, наявністю кваліфікованих кадрів, значним освітнім, 
культурним, науковим потенціалом. Західні науковці Hakeem, S. M. A., Khan, M. Y. розглядають розвиток 
міського туризму як ключовий напрям популяризації історичної та культурної спадщини міста серед туристів 
[1]. А. Ю. Парфіненко звернув увагу на організаційно-економічний механізм створення продукту подієвого 
туризму як чинника формування туристичної привабливості міста [2]. О. В. Музиченко-Козловська вважає, що 
покращити імідж місця туристичного призначення можна з допомогою маркетингу місць, адже територію 
можна розглядати як специфічний товар на ринку, який має свої особливі характеристики, переваги перед 
конкурентами [3].  

Сучасна концепція маркетингового менеджменту передбачає орієнтацію на потреби ринку, 
стратегічний підхід й націленість на довгостроковий комерційний успіх і ґрунтується на функціях управління, 
цільовому, комплексному та системному підходах до здійснення всієї управлінської діяльності, включаючи ідеї, 
товари, послуги як основні категорії. Суб'єктами маркетингу територій виступають державні установи та 
приватні структури, основним завданням яких є підвищення привабливості своєї території. При цьому 
територія виступає як комплекс ресурсів, умов, відносин і об'єктів. Звернемо увагу, що згідно вимогам 
Європейської хартії про місцеве самоврядування, місцеві органи влади управляють частиною суспільних справ 
на користь населення в рамках закону і під свою відповідальність, впроваджують різноманіття організаційних 
форм здійснення місцевого самоврядування. Адже місто є унікальним середовищем розвитку культури, науки, 
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промисловості, торгівлі, туризму тощо. В місті як туристичному центрі, мета різних подорожей часто 
перемежовується, що власне і визначає підвищений інтерес до міського туризму з боку потенційних 
мандрівників. В прагненні отримали цілий та неповторний набір послуг, туристи відвідують різні міста, 
різнопланово користуючись усіма перевагами урбанізованого середовища, його культурно-історичною та 
архітектурною спадщиною, кліматичними та природними особливостями, перевагами високорозвиненого та 
глибоко диверсифікованого суспільного життя (включаючи бізнесові, торговельні, розважальні, освітні та 
комунікаційні послуги), властивостями лікувально-оздоровчого та рекреаційного характеру.  

В процесі трансформації економіки, надійним джерелом надходження інвестиційних ресурсів в містах 
України має стати розвиток інфраструктури сфери туризму та рекреації. В умовах децентралізації та реформи 
місцевого самоуправління, на перший план виходять маркетингові  інструменти, здатні забезпечити регіони та 
громади стимулами для пошуку власних ресурсів, стимулювати їх до активізації внутрішніх резервів розвитку. 
Так, для аналізу мети відвідування та обсягів туристичного споживання, а також отримання кількісних і якісних 
показників туристичних потоків до Львова, міським виконавчим комітетом продовжено роботу над проектом 
«Туристичний барометр» з метою щомісячного он-лайн підрахунку туристів та гостей міста за даними закладів 
розміщення, аеропорту, ТІЦ. Створено щомісячну інформаційну графіку для висвітлення потоку туристів у 
місті на сайті www.touristinfo.lviv.ua та у соціальних мережах. Розроблено нові туристичні продукти: «Твоє літо 
у Львові»; «Джекпот по-львівськи», який передбачає пільгові ціни на розміщення та екскурсійне 
обслуговування в місті та нові туристичні маршрути – «Науковий Львів», «Дорога духу і добра» [4]. 

За даними Агентства з питань інвестицій та розвитку Одеської ОДА, що провело вибіркове 
дослідження споживачів спільно з оператором «Київстар», в  2016 році Одесу відвідали туристи з 114 країн 
світу. Кількість туристів становить 2,5 млн. осіб. Це на 1 млн. більше, ніж у 2015 році (1,5 млн туристів) і на 1,5 
млн. більше, ніж у 2014 році (1 млн. туристів). Процентний розподіл туристів, що в'їхали на територію Одеси з 
інших країн,  виглядає наступним чином: Україна – 83,98%, Білорусь –  6,7%, Росія – 3,38%, Польща – 1,1%, 
Китай – 1,1%, Туреччина – 0,75%, Єгипет – 0,75%, Румунія – 30,37%, Молдова – 0,37%, Швеція – 0,37%, 
Франція – 0,37%, Індонезія – 0,37%, Японія – 0,37%. До порівняння, у 2015 році на першому місці серед 
іноземних громадян були американці. Відносно внутрішнього туризму, за часткою прибуття регіони 
розподілені таким чином: Київський (26%), Миколаївський (12,7%), Вінницький (11,4%), Дніпропетровський 
(5,7%) і Львівський (5,1%). Найбільше число гостей було зафіксовано в серпні – понад 600 тис. українців і 110 
тис. іноземців. Найменше приїжджих в Одесі було в січні – 100 тис. українців і 40 тис. громадян інших країн. 
Згідно з даними Адміністрації державної прикордонної служби, цілями відвідування були: приватна, туризм, 
службова, ділова, релігійна, спортивна та інші. Середня тривалість перебування туристів в Одесі становить 1-5 
днів (35,4%). За даними Департаменту культури і туризму Одеської міської ради, загальні розміри 
туристичного збору за рік збільшилися майже вдвічі – з 2,5 до 4,6 мільйонів гривень (2016 р.) [5]. Цьому також 
сприяє розвиток засобів розміщення, середньорічний темп введення нових готелів в секторі малого бізнесу 
регіону складає 15% [6]. Значну роль в підвищенні припливу туристів зіграв фестивальний рух, який набрав 
обертів в Одесі протягом двох останніх років. Також в місті ведеться робота по встановленню покажчиків, карт 
і дорожніх знаків на іноземних мовах, активна робота з реконструкції музеїв і відкритті нових.  

Аналізуючи міжнародний досвід, наявний туристичний потенціал Одеси, слід зробити висновок про 
необхідність орієнтації туристичного сектора міста на розвиток ділового туризму. Діловий туризм здатний дати 
Одесі значний економічний ефект. Наприклад, витрати іноземних туристів в Одесі становлять близько 450 
доларів США на особу, середнє перебування  ̶  3,5 дні. Нарощування потоку туристів, які прибувають з 
діловими цілями, сприяє розвитку економічних зв'язків Одеси з регіонами України й зарубіжжя, позитивно 
відбивається на стані міської економіки. Для перетворення Одеси в центр ділового туризму необхідно вирішити 
багато завдань, у першу чергу, пов'язаних зі зміною співвідношення ціна/якість готельних послуг у бік 
зменшення вартісної складової, а по-друге  ̶  безпеки туристів. З метою забезпечення транспортних потреб 
бізнесів-туристів, необхідно розширювати мережу компаній з прокату автомобілів. В Одесі слабко 
представлений цей сектор підприємницької діяльності. Місту необхідно вирішити проблему прокату 
транспортних засобів за доступними цінами. Розвиток напряму конгресно-виставкового туризму дозволяє зняти 
таку гостру проблему, як сезонний фактор у туризмі, оскільки пік виставочної й конгресної активності 
припадає на зиму й міжсезоння, тобто саме на час «низького сезону» в туризмі.  

Звернемо увагу, що триває робота по розвитку міжнародних відносин місцевих органів влади, 
туристичних підприємств щодо формування туристичного іміджу міста Одеси. Так, наприклад, відбулось 
підписання Меморандуму між Одесою та Радою Європи про участь нашого міста в Національній мережі 
міжкультурних міст України (ICC-UA), що діє в складі міжнародної програми Ради Європи «Інтеркультурні 
міста» (ІСС). Одним з перших етапів співпраці з ICC став розрахунок індексу міжкультурності міст шляхом 
соціологічного опитування. За результатами обробки даних щодо анкетування туристів та експертів, Одеса 
займає: 17 місце серед 93 міст з загальним показником міжкультурного міста – 70 п. п., після Осло (85%), 
Барселони (72%), Дортмунда (71%); 12 місце серед міст з більш ніж 200000 жителів, випереджаючи провінцію 
Лісабон, Люблін і Страсбург; 13 місце серед міст, де проживають понад 15% іноземних громадян, 
випереджаючи Мюнхен, Роттердам та Берген [5]. Реалізація міжнародної програми Ради Європи 
«Інтеркультурні міста» сприяє формуванню позитивного іміджу м. Одеси як туристичного центру із багатим і 
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різноманітним природно-ресурсним потенціалом, визначними культурними та історичними пам’ятками, 
доброзичливим і гостинним народом.  

Таким чином, для підвищення інтересу туристів до міста Одеси, нарощуванню його екскурсійного 
потенціалу, збереження та реставрації архітектурної спадщини, популяризації музеїв, розвитку ринку 
екскурсійних послуг, необхідна консолідація дій органів місцевого самоуправління та туристичних 
підприємств, що забезпечують обслуговування туристів.  Це потребує орієнтацію управлінських дій місцевих 
органів влади на цільові сегменти туристичного ринку і отримання зворотної інформації для ухвалення 
ефективних маркетингових рішень щодо розвитку інфраструктури міського туризму та просуванню 
туристичного бренду міста на зовнішніх ринках.  
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Досягнення стійкого положення як на світовому так і на вітчизняному ринках можливе лише при 

формуванні довіри з боку споживача. Досягти цієї довіри підприємство - виробник може за допомогою випуску 
високоякісної продукції, прийнятних цін та ряду інших факторів, одним з яких є ефективне функціонування 
системи управління якістю. Від того, наскільки продукція відповідає стандартам якості, в значній мірі залежить 
успіх та ефективність діяльності підприємства. Згідно із сучасною концепцією забезпечення якості кінцевої 
продукції, менеджмент якості виступає фактично наскрізним аспектом управління підприємством. 

Процес управління якістю на підприємстві розглядається як самостійна, складна функція управління 
бізнес-процесами, цілями реалізації котрої є: 

- підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства за рахунок підвищення якості 
продукції та всіх основних, допоміжних та управлінських процесів; 

- зниження всіх видів витрат і укріплення економічної стабільності підприємства; 
- дотримання вимог охорони навколишнього середовища; 
- забезпечення цілеспрямованого та системного впливу на параметри якості в напрямі їх постійного 

удосконалення. 
Об’єктами управління виступають процеси, від реалізації яких залежить якість кінцевої продукції. 
Отже система менеджменту якості (СМЯ) представляє собою регламентований стандартами 

підприємства порядок регулювання виробничих процесів, що направлений на забезпечення необхідного рівня 
якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації. Вона є невід’ємною частиною системи 
управління організацією та призначена для посилення впливу механізму управління на підвищення якості 
роботи та ефективність виробництва за рахунок концентрації зусиль на найбільш важливих на даний час, 
ключових трудових процесах та виробничих функціях. Метою СМЯ є створення позитивних результатів у 
таких областях, як персонал, споживачі, акціонери, внутрішні процеси організації тощо, тому при вимірі 
результативності функціонування СМЯ повинен бути застосований підхід, що дозволяє врахувати відповідні 
сторони діяльності організації. Показники результативності - це відображення реалізованих у СМЯ дій, 
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обраних у процесі прийняття рішень. Будь-яке ухвалене управлінське рішення й відповідно визначена кількість 
реалізованих дій змінюють динаміку відповідних показників результативності. 

В процесі формування базової системи показників результативності СМЯ необхідно урахування 
наступних стратегічних перспектив результативності організації в цілому: 

1. Ринок/клієнти - перспектива, що оцінює результати діяльності організації на ринку й результати, 
яких вона досягла відносно задоволення інтересів зовнішніх споживачів. 

2. Фінанси - перспектива, що оцінює фінансові результати роботи організації, які впливають на 
задоволення інтересів акціонерів і кредиторів, а також відображають ефективність роботи топ - менеджменту 
організації. 

3. Персонал - перспектива, що оцінює результати, яких досягла організація відносно задоволення 
інтересів персоналу. 

4. Внутрішні бізнес-процеси організації - перспектива, що оцінює результативність здійснюваних 
організацією процесів, які безпосередньо впливають на ступінь задоволеності й створення цінності для 
споживачів і інших стейкхолдерів. 

5. Суспільство - перспектива, що оцінює результати, яких досягла організація відносно задоволення 
інтересів суспільства на місцевому, національному або світовому рівнях. 

Показники результативності й ефективності процесів СМЯ наведені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 - Показники результативності й ефективності процесів системи менеджменту якості 
Процес Ціль процесу Показник результативності Показник ефективності 
Підготовка й 
підтримка 
компетентності 
персоналу 

Забезпечення належної 
компетентності персоналу 
при прийнятті рішень і 
виконанні робіт в області 
якості 

Відсоток виконання заявок на 
навчання й підвищення 
кваліфікації. Рівень відповідності 
компетентності персоналу 
необхідному рівню якості. 

Відношення 
економічного ефекту від 
пропозицій (діяльності) 
персоналу, що пройшов 
навчання або 
підвищення кваліфікації, 
до витрат на проведення 
навчання 

Управління 
засобами 
моніторингу й 
вимірювання 

Забезпечення достовірності 
вимірювань у виробничому 
процесі 

Відповідність засобів вимірювання 
і іспитового устаткування 
технологічним вимогам, 
своєчасність перевірки, атестація 
вимірювального устаткування, 
відсутність відмов засобів 
вимірювання і іспитового 
устаткування  

Відношення суми 
збитків, викликаних 
несправністю засобів 
вимірювання і 
іспитового 
устаткування, до 
вартості процесу 

Внутрішнє 
інформування 

Залучення персоналу до 
вирішення питань в сфері 
якості і вдосконалення 
діяльності підприємства 
шляхом забезпечення 
необхідною інформацією 

Ступінь інформування персоналу в 
системі менеджменту якості, 
своєчасність доведення інформації 

Відношення збитків, 
понесених через 
недостатнє або 
несвоєчасне 
інформування 
персоналу, до суми 
витрат на доведення 
інформації 

Постійне 
удосконалення 
процесів 

Попередження виникнення 
невідповідностей і інших 
небажаних ситуацій; 
своєчасне усунення причин 
виявлених 
невідповідностей; а також 
постійне підвищення 
результативності процесів 

Відсутність випадків повторного 
виявлення невідповідностей. 
Відсутність випадків перетворення 
виявлених потенційних 
невідповідностей в існуючі. 
Підвищення результативності 
процесів СМЯ  

Відношення суми 
збитків через 
невідповідність до суми 
витрат на проведення 
попереджувальних дій. 
Відношення витрат на 
проведення заходів з 
удосконалення до суми 
економічного ефекту від 
проведених заходів 

 
Якщо під результативністю функціонування СМЯ мається на увазі «ступінь реалізації запланованої 

діяльності й досягнення запланованих результатів», то ефективність визначається як відношення досягнутих 
результатів до використаних ресурсів. 

Показники оцінки ефективності СМЯ повинні відповідати наступним критеріям: 
1) мінімальність - необхідно відносно невелике число показників оцінки; 
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2) корисність для прогнозування - нефінансові показники повинні служити визначальними 
показниками ефективності, а фінансові - лаговими показниками; 

3) всеосяжний характер - ідеальні показники повинні охоплювати всі підрозділи організації; 
4) стабільність - показники повинні мінятися поступово або бути стабільними; 
5) відношення до компенсації - ідеальні показники повинні бути основою компенсації, яку одержує 

персонал організації за свою діяльність. 
Для системи менеджменту якості проблема ефективності не обмежується тільки встановленням і 

визначенням обраних показників результативності й ефективності процесів, тому при рішенні завдання 
оцінювання цих показників необхідно встановити чіткі взаємозв'язки і взаємозалежності між цілями й 
границями процесів і підсумковими показниками результативності й ефективності. Оцінка системи 
менеджменту якості на підприємстві дозволяє виявити недоліки у роботі служби чи відділу в області якості, 
прослідкувати динаміку зміни кількості невідповідностей, виявити причини цих невідповідностей, для 
прийняття попереджувальних заходів запобігання подібної ситуації у майбутньому. 
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Конкурентоспроможність підприємства характеризує можливість і динаміку пристосування виробника 

до постійно змінюваних умов конкуренції на ринку.  
Проблемі оцінки конкурентоспроможності підприємств, методам її підвищення приділяється значна 

увага в наукових розробках вітчизняних і зарубіжних авторів. 
Оцінка конкурентоспроможності у багатьох випадках носить суб'єктивний характер і не дає її 

кількісного значення. З цього випливає необхідність розширення існуючих методичних підходів до оцінки 
конкурентоспроможності підприємств.  

Для того щоб повніше оцінити проблему конкурентоспроможності підприємства, необхідно дати 
оцінку її критеріям і факторам. На підвищення конкурентоспроможності підприємства впливає сегментація 
ринку. З цього процесу треба починати діяльність на даному ринку. 

Сегмент ринку – це особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, товарів або 
підприємств, які мають деякі спільні ознаки. 

За допомогою сегментації досягаються наступні цілі: 
- якнайкраще задоволення потреб і потреб людей, підгонка товару під бажання і переваги покупця; 
- підвищення конкурентоспроможності як товару, так і його виробника, посилення конкурентних 

переваг; 
- ухилення від конкурентної боротьби шляхом переходу в неосвоєний сегмент ринку; 
- ув'язка науково-технічної політики фірми із запитами чітко виявлених сукупностей споживачів; 
- орієнтація всієї маркетингової роботи на конкретного споживача. 
Також на рівень конкурентоспроможності підприємства найважливіший вплив мають науково-

технічний рівень і ступінь досконалості технології виробництва, використання новітніх винаходів і відкриттів, 
впровадження сучасних засобів автоматизації виробництва. 

Аналіз ефективності інвестиційних проектів конкурентних позицій підприємства на ринку передбачає 
з'ясування факторів, що впливають на ставлення покупців до підприємства і його продукції і, як результат, – 
зміна частки підприємства в продажах на конкретному ринку: державному, галузевому, або світовому 
товарному ринку. Ці фактори для товарів споживчого призначення можна систематизувати наступним чином: 

1. Комерційні умови: можливості підприємства надавати покупцям споживчий або комерційні кредити, 
знижки з роздрібної ціни, знижки при поверненні раніше придбаного у підприємства товару, який використав 
свій економічний ресурс; можливість укладення товарообмінних (бартерних) операцій. 

2. Організація збутової мережі: розташування мережі магазинів, супермаркетів, доступність їх 
широкому колу покупців; проведення демонстрацій виробів у дії в салонах і демонстраційних залах 
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підприємства або у його торгових посередників, на виставках і ярмарках; ефективність проведених рекламних 
кампаній, вплив засобами «Паблік рілейшнз». 

3. Організація технічного обслуговування продукції: обсяг послуг, що надаються, терміни гарантійного 
ремонту, вартість післягарантійного обслуговування та інші. 

4. Подання про фірму з боку споживачів, її авторитет і репутацію, інформованість потенційних 
покупців про фірму, асортимент її продукції, сервіс; вплив товарного знака підприємства на привернення уваги 
покупців до продукції; з'ясування думки покупців шляхом опитувань. 

5. Вплив тенденцій розвитку кон'юнктури на положення фірми на ринку [3]. 
Рівень конкурентоспроможності фірм-продавців багато в чому залежить від того, якими товарами вони 
торгують, де і як товари споживаються. 
Конкурентні позиції фірми на ринку залежать також від тієї підтримки і сприяння, які фірма отримує з 

боку національних державних органів і інших організацій шляхом надання гарантій експортних кредитів, їх 
страхування, звільнення від податків і зборів, надання експортних субсидій, забезпечення інформацією про 
кон'юнктуру ринків і інше . 

На наш погляд, до основних факторів цієї оцінки відносять: економічний потенціал і темпи зростання 
економіки; рівень розвитку науки і техніки; участь в міжнародному поділі праці; динамічність і ємність 
внутрішнього ринку; соціально-економічну і внутрішньополітичну ситуацію; гнучкість фінансової системи; 
державне регулювання економіки; забезпеченість трудовими і матеріальними ресурсами і рівень кваліфікації. 

В рамках комерційної діяльності для будь-якого самостійного підприємства або фірми ключовими 
моментами успіху в конкурентній боротьбі є: 

- завоювання стійкого фінансового положення на ринку; 
- наявність передової технології і високого потенціалу власних науково-дослідних і дослідно-

конструкторських розробок; 
- вміння проводити і ефективно використовувати маркетингові дослідження; 
- здатність до маневрування за рахунок зміни якісних і цінових характеристик реалізованого товару, а 

також надання комплексу послуг, що включають інжинірингове, консалтингове, технічне обслуговування, 
послуг транспорту, зв'язку; 

- наявність власної мережі постачання і збуту, що обслуговуються досвідченими фахівцями; 
- реалізація дієвої реклами і системи зв'язку з громадськістю; 
- аналіз слабких і сильних сторін основних фірм-конкурентів на основі об'єктивної інформації. 
На основі виявлення ринкових змін кон'юнктури аналізованого товару виробляється добір тих груп 

товарів, які в більшій мірі відповідають запитам споживачів. 
Далі вивчаються прогнози появи нових товарів-конкурентів. При цьому виділяються ті новинки, 

імовірність продажу яких очевидна і які викличуть жорстке суперництво між конкурентами. 
Після цього формуються технічні вимоги до параметрів товарів. На закінчення складаються оцінні 

таблиці відповідності параметрів декількох цікавих новинок і тих технологій, без яких неможливий випуск 
нового товару [4]. 

В кінцевому підсумку вибір варіанта визначають обмеження, існуючі для даної фірми в області 
технології, матеріального забезпечення. 

Правильно обраний варіант підвищення конкурентоспроможності товару дозволить в максимальному 
ступені уникнути безглуздих втрат і отримати підсумки по аналізу і дозволяє сформулювати програму 
цілеспрямованої зміни у виробничій, фінансово-економічної та збутовій роботі фірми для зміцнення її позицій 
на ринку. 

Для визначення конкурентоспроможності підприємства важливо провести оцінку всіх параметрів. 
Метою проведення маркетингових досліджень позиції підприємства в конкурентній боротьбі і 

конкурентоспроможності його окремих продуктів є збір і аналіз інформації, необхідної для вибору 
конкурентних стратегій. Вибір останніх визначається результатами досліджень наступних двох кіл проблем. 
По-перше, необхідно встановити привабливість даної галузі в довгостроковій перспективі. По-друге, необхідно 
визначити конкурентні позиції підприємства і його продуктів в порівнянні з іншими підприємствами даної 
галузі. 

П'ять конкурентних сил, що визначають привабливість галузі, і позиції підприємства в конкурентній 
боротьбі в цій галузі, а саме: 

1. Поява нових конкурентів. 
2. Загроза заміни цього продукту новими продуктами. 
3. Сила позиції постачальників. 
4. Сила позиції покупців. 
5. Конкуренція серед виробників в самій галузі. 
Стисло розглянемо ці конкурентні сили. 
При оцінці загрози появи нових конкурентів необхідно керуватися поняттям «бар'єр входу в галузь», 

висоту якого слід враховувати як організаціям, які є всередині галузі (для – них, чим вище бар'єр, тим краще), 
так і організаціям, які мають намір здійснити вихід в нову галузь (для них, чим він нижчий, тим краще). 
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Висота бар'єру визначається наступними факторами: 
1. Економікою масштабів. Зазвичай організації, що вперше з'явилися на ринку, починають діяльність 

по збуту нового продукту в масштабах істотно менших, ніж його традиційні виробники. Тому їх виробничо-
збутові витрати вище, що обумовлює при зразковій рівності ринкових цін отримання меншої прибутку, а може 
бути і збитки.  

2. Звичністю марки товару. Споживачі конкретних товарів орієнтовані на придбання товарів певних 
марок. Новим виробникам необхідно свою марку зробити популярною серед нових споживачів. 

3. Фіксованими витратами, пов'язаними з входом в нову галузь (проходження новим стандартам, 
вимогам дизайну та ін.). 

4. Витратами на нові основні фонди, які в багатьох випадках потрібно нести для випуску нового 
продукту. 

5. Доступом до системи руху товару. Традиційні виробники даної галузі можуть створити бар'єри для 
нових виробників на шляху їхнього проникнення в функціонуючі збутові мережі. В цьому випадку новим 
товаровиробникам доведеться створювати свої канали збуту, що вимагає високих витрат. 

6. Доступом до галузевої системи постачання. У даній області існують ті ж бар'єри, що і у випадку з 
системою руху товару. 

7. Відсутністю досвіду виробництва даного виду продукту, внаслідок чого собівартість продукту в 
загальному випадку вище, ніж у традиційних виробників даної галузі. 

8. Можливими відповідними діями підприємств галузі, спрямованими на захист своїх інтересів.  
Наприклад, відмова в продажі необхідних патентів, лобіювання в уряді і місцевих структурах влади 

своїх інтересів, в результаті чого традиційні виробники можуть мати податкові та інші пільги, а доступ на 
ринок нових товаровиробників буде ускладнений [7]. 

Що стосується загрози заміни даного продукту новими продуктами, то мається на увазі виробництво 
нових продуктів, що задовольняють ту саму потребу, але створених на основі зовсім нових принципів. При 
оцінці загрози заміни необхідно враховувати характеристики і ціну продукту-замінника по відношенню до 
традиційних продуктів, ціну перемикання на використання нового продукту, яка може бути досить високою 
через необхідність споживачам продукту-замінника міняти обладнання, переучувати кадри та ін. Крім того, 
необхідно брати до уваги той факт, чи схильний споживач до заміни продуктів, що традиційно купуються 

Сила позиції постачальників багато в чому визначається типом ринку, на якому діють постачальники і 
підприємства галузі. 

Якщо це ринок постачальників, коли вони диктують свої умови підприємствам галузі, то останні 
знаходяться в менш виграшній позиції, в порівнянні з випадком, коли вони домінують на ринку (ринок 
споживачів). Ми вважаємо, що сила позиції постачальників визначається наступними факторами: 

1. Різноманітністю і високою якістю продуктів, що поставляються і послуг, що надаються. 
2. Наявністю можливості зміни постачальників. 
3. Величиною витрат перемикання споживачів на використання продукції інших постачальників, 

зумовлених необхідністю використовувати нову технологію й устаткування, вирішувати організаційні та інші 
питання. 

4. Величиною обсягів продукції, що закуповуються у постачальників. Великі обсяги закупівлі 
сировини, матеріалів, комплектуючих роблять постачальників більш залежними від підприємств, що 
здійснюють масштабні закупівлі. 

Сила позиції покупців, як і в попередньому випадку, багато в чому визначається типом ринку, на якому 
діють підприємства галузі і покупці їх продукції. Маються на увазі ринки виробника і покупця, відповідно. 
Сила позиції покупців визначається в першу чергу наступними факторами: 

1. Можливістю переключитися на використання інших продуктів. 
2. Витратами, пов'язаними з цим перемиканням. 
3. Обсягом закуповуваних продуктів [6]. 
Розглянуті вище чотири групи чинників визначають привабливість галузі і доцільність вести в ній 

бізнес. Оскільки ці фактори впливають на ціни, витрати, інвестиції, то вони визначають рівень прибутковості 
організацій даної галузі. Дослідження, проведені в зазначених напрямках, дадуть фірмі можливість визначити 
конкурентний "клімат", інтенсивність суперництва і тип конкурентної переваги, яким володіє кожен з 
конкурентів. 

Розглянемо п'яту групу факторів, що характеризують конкурентну боротьбу в самій галузі. 
Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їх позиції. Для кожного ринку товару повинні 

бути ідентифіковані найбільш небезпечні (пріоритетні) конкуренти. Перший крок у визначенні пріоритетних 
конкурентів зазвичай здійснюється виходячи з певних концепцій. Так, в залежності від своєї ролі в 
конкурентній боротьбі всі організації можуть бути розділені на чотири групи: ринковий лідер, претендент, 
послідовник і організація, що знайшла ринкову нішу. 

При оцінці конкурентоспроможності окремих продуктів фірм-конкурентів інформацію, яка збирається, 
рекомендується представляти у вигляді ряду критеріїв. В якості оціночних критеріїв в даному випадку 
пропонується використовувати наступні показники (атрибути) якості: призначення продукту (функціональні 
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можливості, відповідність останнім досягненням науки і техніки, запитам споживачів, моді і т.п.); надійність; 
економне використання матеріальних, енергетичних і людських ресурсів; ергономічні (зручність і простота в 
експлуатації); естетичні; екологічні; безпеки; патентно-правові (патентні чистота і захист); стандартизацію та 
уніфікацію; технологічність ремонту; транспортабельність; вторинне використання або утилізацію (знищення); 
післяпродажне обслуговування. 

Дані атрибути повинні виражати відповідність якості продукту рівню якості продуктів ринкових 
лідерів. Очевидно, що тільки частина атрибутів може бути оцінена кількісно (в силу природи атрибуту або 
неможливості отримати кількісну інформацію). Внаслідок цього широко використовуються якісні шкали 
вимірювань (краще – гірше, більше – менше і т.п. з введенням проміжних градацій). 

Важливим напрямком дослідження конкурентоспроможності продуктів є оцінка конкурентної позиції 
окремих продуктів на різних ринках, що здійснюється за двома показниками: якість – ціна. 

Таку оцінку рекомендується здійснювати в наступній послідовності: 
1. Оцінюються продукти фірми та її головних конкурентів на досліджуваному ринку за двома 

критеріями: інтегральним показником якості, в даному випадку характеризує рівень споживчих властивостей 
товару, його здатність вирішувати проблеми споживачів, і ціною. 

2. Всі досліджувані продукти наносяться на полі матриці: якість – ціна, в разі необхідності в якості 
третьої координати (радіус кола) використовується обсяг реалізації. 

3. Для всієї сукупності аналізованих продуктів визначається середнє значення показника якості і ціни і 
проводяться лінії, що характеризують ці середні значення. 

4. Подібна оцінка проводиться для всіх найважливіших ринків. 
5. За ступенем концентрації продуктів фірм-конкурентів в різних квадрантах матриці визначається 

гострота конкурентної боротьби на окремих ринках і на сукупному ринку. 
6. Виходячи з принципу переваги діяльності на ринках, де гострота конкурентної боротьби найменша, 

коригується виробничо-збутова політика з точки зору якості, ціни продукції, що випускається і ринку збуту [6]. 
За результатами дослідження конкурентоспроможності, проводиться порівняльний аналіз рівня 

окремих параметрів, досягнутого фірмами-конкурентами. на основі аналізу отриманих оцінок виявляються 
сильні і слабкі сторони конкурентів за всіма напрямками конкурентоспроможності. далі розробляються заходи 
щодо закріплення сильних сторін та ліквідації слабких місць. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Моргунова Т.І., к.т.н., доцент 
Одеський державний університет внутрішніх справ. Херсонський факультет,  

м. Херсон 
 
Важливою складовою процесу провадження господарської діяльності є оволодіння сучасними 

методиками аналізування прийняття господарських рішень. У сучасній теорії управління розроблено три 
основні моделі прийняття господарських рішень: класична; поведінкова; ірраціональна. 

Класична модель передбачає, що особа, яка ухвалює рішення, повинна бути об'єктивною і діяти 
логічно, а вироблені рішення відповідно бути раціональними. Використовувати цю модель можливо лише в 
умовах повного та достовірного інформаційного забезпечення щодо об'єкта господарського управління. 

У разі поведінкової моделі господарські рішення приймаються переважно під впливом поведінки 
зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Ірраціональна модель ґрунтується на припущенні, що суб'єкти формування господарських рішень часто 
є ірраціональними. Цей підхід передбачає, що рішення приймають ще до того, як досліджуються альтернативні 
варіанти, а основний ефект отримують завдяки випередженню подій.  
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Таку модель доцільно використовувати для формування нових, складних і надзвичайних рішень, а 
також у випадках, коли суб'єкт ухвалення рішення має достатню владу, щоб прийняти його.  

Кожна модель ухвалення господарського рішення повинна мати кілька чітко визначених, помітних 
елементів а саме: перелік цілей, яких необхідно досягти; перелік альтернативних варіантів досягнення 
визначеної мети; методичний інструментарій для прогнозування наслідків реалізації певного альтернативного 
господарського рішення; метод визначення ймовірності досягнення наперед визначеного результату; систему 
критеріїв досягнення мети для визначення доцільності реалізації рішення; критерії поетапної реалізації 
господарського рішення, що входять у систему цінностей, які разом з іншими, переліченими вище, елементами 
дадуть змогу визначити найкращий варіант. 

Таку модель ухвалення господарського рішення часто називають моделлю статистичних рішень. 
У теорії та практиці управління розроблено різні підходи до процесу обґрунтування господарських 

рішень. Серед них можна визначити три найопрацьованіші у теоретичному плані: 
концепція економіко-математичного обґрунтування вибору рішень (нормативний підхід); 
якісно-предметна концепція (дескриптивний підхід); 
комплексна (змішана) концепція управлінських рішень. 
Вибір господарських і економічних рішень, як засвідчують результати аналізу науково-методичних 

джерел, найчастіше оснований на комплексному використанні нормативних і дескриптивних моделей. 
Дескриптивна теорія множин – розділ теорії множин, який вивчає будову точкових множин в евклідовому 
просторі [2]. 

У науковій літературі розроблено декілька різних підходів до класифікації методів обґрунтування 
управлінських рішень [3]. Один з найпоширеніших підходів до систематизації підходів щодо класифікації 
методів аналізування та обґрунтування господарських рішень зображено на рис. 1. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Класифікація методів аналізування та обґрунтування господарських рішень 
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випадках, коли фактори, які впливають на вибір певного рішення, можна охарактеризувати і кількісно оцінити. 
Якісні методи обґрунтування ухвалення господарських рішень використовують, якщо фактори, які 

визначають прийняття рішення, не можна чітко охарактеризувати і кількісно визначити. 
В умовах подальшого розвитку і поглиблення в Україні ринкових перетворень і формування 

відповідних відносин господарювання, істотних методичних трансформацій зазнає система критеріїв оцінки 
ефективності діяльності господарських формувань і, відповідно, обґрунтування господарських рішень. 

У планово-регульованій економіці, за умов домінування державної форми власності на засоби і 
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– всебічне задоволення потреб людини, яка мала здебільшого декларативний характер. Але сьогодні у 
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минулому залишилась і система централізованого народногосподарського планування, коли на державному 
рівні формували перелік і абсолютні значення основних показників, яких повинні досягти окремі галузі й 
конкретні підприємства, і згідно з досягнутим рівнем директивно визначених показників формувалась система 
аналізування ефективності господарської діяльності, економічного, морального та матеріального 
стимулювання. 

За умов домінування конкурентного ринкового середовища відповідно до рівня компетенції та 
фаховості окремих складових компонентів ієрархічних структур господарського механізму держави суб'єкти 
господарювання відповідно до фінансових, технічних і організаційних можливостей самостійно визначають 
мету, аналізують, планують, організовують та оцінюють свою діяльність. 

Ми не ставимо за мету аналізувати переваги і недоліки конкретної системи господарських відносин, 
хоча історично визнана перевага системи ринкових відносин за умови формування належної системи 
соціального захисту. А тому під час організування господарської діяльності, аналізування перспективних 
можливостей і оцінювання рівня її ефективності доцільно орієнтуватись на ринковий механізм господарювання 
і використовувати відповідні методичні підходи, критерії, інструментарій обґрунтування й оцінки діяльності. 

У процесі формування і поглиблення ринкової свідомості в господарській діяльності вітчизняних 
підприємців, окремих господарських формувань, менеджерів, громадян, працівників державного апарату, 
формуються нові критерії оцінки ефективності діяльності – як власної, так і відповідного кола ділових 
партнерів. 

Підприємець, започатковуючи власну справу, прагне максимізувати віддачу своїх знань, навичок, 
умінь, фізичних, інтелектуальних зусиль і фінансових вкладень. 

Менеджер з позиції керованої ним організаційної системи повинен забезпечити стабільну, ефективну 
діяльність довіреного йому підрозділу. Своєю чергою, результати діяльності підпорядкованої йому організації 
чи підрозділу повинні задовольняти інтереси власників господарських формувань, вищих керівників, тобто 
його прямих чи опосередкованих працедавців. 

Інтереси пересічних фізичних осіб, громадян стосовно окремо взятих господарських формувань 
можуть розпорошуватись і мати різну спрямованість, оскільки вони нерідко одночасно можуть представляти 
інтереси різних учасників господарських відносин. Як споживачів кінцевих товарів, послуг їх цікавить 
задоволення власних споживчих потреб товарами і послугами відповідної якості та надійності за умови 
прийнятності ціни. Як власники робочої сили, носії певних знань, умінь і навичок, працівники прагнуть 
отримати максимальну винагороду за свої інтелектуальні, фізичні зусилля і здібності. Водночас як власники 
майнових, матеріальних, земельних або грошових ресурсів громадяни, беручи участь у господарському процесі, 
формують значний інвестиційний потенціал кожної економічно розвиненої країни. Прямо чи опосередковано 
взявши участь у господарських формуваннях, як власники депозитних вкладів, як гравці на фінансових та 
фондових ринках, вони зацікавлені в стабільному прирості своїх фінансових нагромаджень за умови 
прийнятного і контрольованого рівня ризику. 

Впливовим учасником ринкових відносин є держава, яка, згідно зі своїми завданнями, функціями і 
компетенцією, повинна формувати відповідне правове і нормативне середовище господарської та інвестиційної 
діяльності, забезпечуючи при цьому належний контроль за дотриманням всіма учасниками господарської 
діяльності встановлених правил поведінки. Важливою складовою державної політики є дотримання належних 
умов соціальної справедливості та захисту громадян, для чого в її розпорядженні є певний організаційний 
механізм, силовий апарат, інструменти, засоби, важелі впливу і контролю. Окрім того, держава сама може 
ставати активним учасником господарських відносин, здійснюючи контроль за державними господарськими 
формуваннями, щоб забезпечити належне виконання покладених на неї функцій. 

Через систему уповноважених органів держава здійснює контроль за дотриманням податкового і 
господарського законодавства, оскільки зацікавлена в забезпеченні стабільності та прогнозованості умов 
господарювання всіма без винятку учасниками господарського процесу. Беручи до уваги циклічні коливання 
економіки, які спричиняють порушення рівноваги на макрорівні, відповідно до своїх зобов'язань і стратегічних 
інтересів, держава може використовувати важелі адміністративного впливу, коригуючи правила господарської 
діяльності внесенням змін до переліку об'єктів, ставок і бази оподаткування, встановленням правил обігу 
національної та іноземної валюти і перетину митного кордону тощо. Окрім того, в розпорядженні держави є 
потужний арсенал важелів ринкового впливу: зміна облікової ставки Національного банку, емісія грошових 
знаків, державних і муніципальних боргових зобов'язань, гривнева чи валютна інтервенція на валютному і 
грошовому ринках, система регулювання доступу і правил використання надр, природних, енергетичних, 
водних і сировинних ресурсів тощо. 

Економічні інтереси учасників ринкових відносин, як зазначено вище, різні й навіть іноді протилежно 
спрямовані залежно від того, з урахуванням інтересів якої зі сторін проводиться оцінка того чи іншого 
господарського суб'єкта. А тому питання формулювання й обґрунтування єдиного всеосяжного критерію або 
системи критеріїв оцінки діяльності господарських формувань і, відповідно, аналізування господарських 
рішень тривалий час залишається в центрі уваги вчених – аналітиків і практиків. 

Кожне господарське формування, налагоджуючи і провадячи свою господарську діяльність, одночасно 
може: бути споживачем і постачальником готової продукції і сировини, платником податку, освоювати 
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бюджетні кошти, інвестором чи реципієнтом фінансових та інвестиційних ресурсів, кредитором і дебітором, не 
кажучи про різноспрямованість економічних і господарських інтересів учасників під час укладання і виконання 
конкретних господарських угод. 

Наймані працівники зацікавлені в отриманні максимальної винагороди за свою роботу відповідної 
кваліфікації, інтелектуальні й фізичні затрати, враховуючи умови праці та ризик втрати роботи у разі 
погіршення фінансово-господарського стану працедавця. Власники, інвестори і кредитори – індивідуальні, так 
й інституційні, основним критерієм ефективності діяльності оцінюваних господарських формувань, тобто 
реципієнтів, вважають стабільну прибуткову діяльність як основну передумову примноження власних коштів і 
забезпечення належної ліквідності інвестованих ресурсів. 

Істотні розбіжності у виборі критерію обґрунтування й оцінки діяльності господарських суб'єктів 
спостерігаються у разі вибору різних часових періодів аналізу. За тривалістю аналізування (за періодом 
охоплення) потрібно розрізняти різночасові процеси, що відбуваються під час обґрунтування господарських 
рішень, що належать до різних циклів діяльності господарських формувань: інвестиційного, виробничого і 
циклу поточних операцій. 

Під час формування системи критеріїв обґрунтування ухвалення господарських рішень інвестиційного 
циклу діяльності аналіз повинен охоплювати операції інвестиційного циклу діяльності господарських 
формувань. Початковим періодом такого аналізу повинен бути момент прийняття рішення про інвестування 
ресурсів у конкретний інвестиційний господарський актив, враховуючи період, необхідний для мобілізації 
достатніх обсягів фінансових ресурсів, період безпосереднього інвестування, аж до повернення інвестованих 
ресурсів або до моменту перетворення активів у ліквідну форму, тобто коли інвестор може достатньо легко 
перетворити інвестовані ресурси на інший ліквідний актив за визначеною вартістю з мінімальними витратами 
на здійснення такої трансформації. 

Виробничий цикл діяльності господарських формувань охоплює період, зіставний з тривалістю 
перебігу операцій з виробництва і реалізації продукції, надання послуг, виконання кредитної угоди тощо. Під 
час аналізу виробничого циклу діяльності визначальними параметрами ефективності його перебігу можуть 
слугувати показники оборотності капіталу, запасів, окремих ресурсів, тривалості одного обороту, а також 
рентабельності продукції, послуг і обороту. 

Процес аналізування і обґрунтування рішень циклу поточних операцій повинен передбачати оцінку 
фінансового стану господарських формувань у короткотерміновому періоді, який відповідає терміну виконання 
окремих господарських операцій: купівлі-продажу продукції, сировини, матеріалів, оренди, фінансування, 
прийняття на роботу тощо. Основною функцією таких операцій є належне забезпечення виконання 
господарських операцій, перебігу виробничої та інвестиційної діяльності. Критерієм ефективності провадження 
діяльності на цьому циклі може слугувати належне виконання господарськими партнерами умов укладених 
угод за наявності альтернативних варіантів. 

Вивчення літературних джерел і практичний досвід господарської діяльності дають підстави 
стверджувати, що найбільш поширеним і зрозумілим критерієм обґрунтування рішень інвестиційного циклу, 
який найповніше охоплює і відображає економічні інтереси переважного кола учасників ринкових і 
господарських відносин, є прогнозований приріст ринкової вартості інвестованих ресурсів. Збагачення 
власників вважається визначальним завданням менеджерів господарських формувань у країнах з ринковою 
економікою. 

У період директивного управління і планової економіки, коли домінувала державна форма власності на 
засоби виробництва, угоди купівлі-продажу цілісних майнових комплексів, пакетів акцій реально не 
здійснювались, а тому не виникало потреби в ринковій оцінці підприємств, майнових чи виробничих 
комплексів. За таких умов для цілей аналізу ефективності та контролю достатньою була балансова оцінка 
майна підприємств, яка відображала вартість фактичних витрат на створення виробничого об'єкта чи на його 
придбання в умовах централізованого встановлення та регулювання цін. 

Проте сьогодні недостатнє використання інвесторами і вітчизняними господарськими формуваннями 
методологічних розробок з оцінки ринкової вартості майна необхідно розглядати як одну з важливих перешкод 
на шляху вдосконалення управління ресурсними потоками. Потреба в розробленні та впровадженні ефективної 
методики оцінювання вартості зумовлена започаткуванням процесів приватизації державного майна та 
житлового фонду, землі, а також потребою у розширенні обсягів залучення інвестицій, яку відчувають 
більшість підприємств України, створенням нових господарських формувань на базі реструктуризації діючих 
підприємств, розширенням практики банкрутства тощо. Особливі вимоги до розвитку методологічного апарату 
оцінювання часток власності, паїв, ринкових курсів акцій діючих господарських товариств зумовлені 
розвитком ринку корпоративних цінних паперів. 

Вихідною умовою аналізування прийняття адекватних господарських рішень для визначення 
цілеспрямованої зміни стану об'єкта господарського впливу відповідно до зміни напрямів і сили впливу 
зовнішніх чинників є всебічна й однозначна оцінка можливої зміни фізичного стану ресурсів на кожному циклі 
діяльності господарських формувань. 
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Управління економічним потенціалом підприємства передбачає планування, розроблення та реалізацію 

організаційних рішень, спрямованих на забезпечення раціональності процесів формування, нарощування та 
використання ресурсів і можливостей суб’єкта господарювання на кожній стадії його життєвого циклу. 

Процес управління передбачає реалізацію методів та програм розвитку, націлених на підтримку 
системи у стійкому (бажаному) стані [1]. 

Основними завданнями управління економічним потенціалом підприємства є: 
− ціле направленість – визначення необхідного стану або поведінки системи; 
− стабілізація – утримання системи в існуючому стані в умовах негативних зовнішніх флуктуацій; 
− виконання програми розвитку – забезпечення переходу системи в необхідний стан в умовах, коли 

значення керованих величин змінюються за відомими детермінованими законами;  
− оптимізація – утримання або переведення системи в стан з екстремальними значеннями 

характеристик при заданих умовах і обмеженнях. 
Управління потенціалом повинне охоплювати процеси його формування, використання і розвитку. 

Управління використанням потенціалу повинне бути орієнтоване на «залучення» до роботи ресурсів, виявлених 
під час аналізу його потенційних можливостей, але з якихось причин не були реалізованими. Розвиток 
потенціалу – це «нарощування» потенціалу за рахунок резервів, покращання фінансових та техніко-
економічних показників [2]. 

На сьогодні існує досить широкий спектр методичного інструментарію управління різноманітними 
економічними процесами та системами, зокрема економічним потенціалом підприємства. Усі вони можуть бути 
згруповані в декілька підходів: системний, функціональний, інтеграційний, ситуаційний, структурний, 
цільовий, процесний, фрактальний (сучасний, відносно новий підхід) (табл. 1.). 

 
Таблиця 1. – Основні сучасні підходи до управління економічним потенціалом підприємства[2; 3] 

Підхід Сутність 
Системний Акцентує увагу на закономірностях розвитку та взаємозв’язках структурних елементів 

системи, що створюють можливість для їх більш ефективного використання 
Функціональний Зосереджений на вивченні та визначенні функцій, які потрібно реалізувати для 

забезпечення максимальної ефективності управління економічним потенціалом 
Інтеграційний Передбачає детальне дослідження взаємозв’язків та взаємодії окремих структурних 

елементів потенціалу підприємства 
Ситуаційний Орієнтований на забезпечення максимальної гнучкості та адаптаційної спроможності 

потенціалу до умов макросередовища 
Структурний Базується на структуризації економічного потенціалу і визначенні пріоритетів розвитку 

серед його елементів, забезпеченні раціональності співвідношення і розподілу ресурсів 
між ними 

Цільовий Базується на визначенні ефективності системи управління як здатності досягти визначених 
цілей за допомогою раціонального управління кожною складовою  

Процесний Передбачає формування мережі взаємозв’язаних процесів управління, яка, у свою чергу, 
також є процесом 

Фрактальний Дозволяє враховувати процеси самоорганізації і розвитку потенціалу підприємства, як 
економічної системи, при цьому фрактальність досліджується із двох взаємозв’язаних 
позицій: фрактальність процесів і фрактальність систем 
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Однак в умовах постійних коливань ринкової кон’юнктури, впливу зовнішніх флуктуацій на процеси 
розвитку та використання потенціалу підприємства управління ним потребує використання нових, сучасних 
методів, які дозволили б адекватно враховувати існуючу нелінійність процесів розвитку об’єкта управління. 

У загальному вигляді управління економічним потенціалом підприємства, як і будь-якою економічною 
системою, виконує низку таких взаємозв’язаних функцій [2]: 

− визначення цілей функціонування підприємства у фактичних умовах господарювання (планування); 
− організація – конкретизація завдань, розроблення заходів з більш ефективного використання 

потенціалу підприємства, пошук резервів його розвитку. 
Має сенс виокремлювати ще одну функцію управління потенціалом – моніторинг, який передбачає 

постійний контроль, відстеження діяльності об’єкта та збір інформації про його стан у певних умовах 
зовнішнього середовища, прогнозування на підставі отриманих даних динаміки і основних тенденцій розвитку 
та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій. 

Основні задачі управління потенціалом підприємства: 
Формування та розвиток потенціалу; 
Забезпечення конкурентоздатності потенціалу підприємства; 
Виявлення результативності його використання по сучасним соціально-економічним критеріям; 
Обґрунтованість використання механізмів запобігання банкрутства, та забезпечення антикризового 

управління. 
Сучасні підходи до управління потенціалом підприємства. Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя 

характеризується переходом до нової парадигмі управління . ЇЇ сутність полягає в:  
Наданні системі управління адаптивності – можливості пристосовуватись до змін у внутрішніх та 

зовнішніх умовах функціонування підприємства, щоб забезпечити його поступовий та ефективний розвиток; 
Відході від технократичного мислення, орієнтований на управлінський раціоналізм та перехід до 

менеджменту спрямованого на майбутнє, затверджуючого орієнтацію на стратегічне управління; 
Посиленню прогностичного стилю мислення та представлення його як відкритої системи, успіх якої у 

значній мірі залежить від чинників, що формуються всередині, а не назовні; 
Посиленні інтерпретування моделей управління у терміна системного аналізу [3]. 
Це пов’язано із підвищенням ступеня взаємозв’язків внутрішніх та зовнішніх середовищ підприємства. 
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В системі товарних ринків  актуальною проблемою стає дослідження впливу логістики на   

трансформацію складових теорії ринків. Потреба в даних дослідженнях обумовлена трансформацією одного з 
провідних теоретичних положень функціонування ринків – положення про купівлю-продаж  товару в результаті 
включення в дану систему посередницьких структур. Ця новина  виводить процес купівлі-продажу на 
відповідний логістичний ланцюг,  що  тягне за собою певні зміни в поглядах на ринкову рівновагу, форми та 
види конкурентних відносин, інші положення теорії ринків.  

В класичному вигляді процес досягнення ринкової рівноваги описується наступним шляхом. Якщо на 
ринку ціна є вищою ніж рівноважна, виробники спробують виробити і продати більше товару, його пропозиція 
зросте. Але за такої ціни впаде попит, утвориться надлишок товару, який на цьому ринку реалізувати не можна. 
Реалізація можлива лише за умов зміни ціни, тиск на яку в бік зниження здійснює надлишок пропозиції до того 
моменту, поки не буде досягнута ринкова рівновага, тобто до ціни рівноваги. Протилежна ситуація виникає, 
коли ціна є нижче рівноважної.  У цьому випадку виникає дефіцит товару. За цієї ціни попит різко зростає і 
значно перевищує пропозицію, адже покупці не зможуть купити ту кількість товару, яку б вони могли 
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оплатити. Це створює тиск на підвищення ціни, покупці змагаються за право купити товар, а виробники 
зреагують на це підвищенням ціни і розширенням обсягів виробництва. В кінцевому результаті ціна знову 
стане рівноважною [1].      

В теоретичних положеннях, пов’язаних з  уявленням про ринкову рівновагу актуальним постає питання 
впливу логістики на приведення ринку у рівноважний стан. Сучасна теорія доводить, що обсяг пропозиції 
реагує на зміни цін з відповідним запізнюванням. Обсяги попиту залежать  від рівня цін поточного періоду, тоді 
як обсяги пропозиції — від рівня цін попереднього періоду. Це означає, що виробники створили відповідний 
обсяг продукції для реалізації  в наступному періоді t+1 в цінах, які діяли в попередньому періоді t-1, 
припускаючи, що ціни періоду t-1 мають зберегтись і в періоді t+1. Виведення відносин «виробник-споживач» 
на логістичний ланцюг сприяє згладжуванню цього протиріччя.  Створюються об’єктивні умови для гнучкого 
реагування пропозиції на цінові коливання, що скорочує їх амплітуду. Наприклад, на ринку фруктів наявність 
складської логістики розширює терміни реалізації продукції. В свою чергу вирівнювання обсягів пропозиції в 
часі стримує зростання цін, в першу чергу в міжсезонний період, що згладжує ринковий дисбаланс. 

Додаткову підтримку забезпеченню ринкової рівноваги спроможна надати логістична система «7R», 
яка конкретизує вимоги до параметрів реалізації товару:  необхідний товар (right product) у заданій кількості 
(right quantity), необхідної якості (right quality) поставляється своєчасно (right time) в небхіднє місце (right place) 
необхідному споживачу (right customer) з необхідним рівнем витрат (right cost) [2]. Вагоме значення система 
«7R» набуває для ситуацій, при яких ціни на товари перевищують рівноважний рівень, що створює надлишок 
пропозиції. Для  згладжування порушень у ринковій рівновазі вагомість  набуває використання таких сервісів 
системи «7R» як «необхідне місце» (right place)  та «необхідний споживач» (right customer). Під сервісом 
«необхідне місце»  (right place)   розуміється відносно відокремлене локальне місце задоволення попиту, яке 
має певні локальні відмінності від інших місць споживання товару, в межах кожного з яких існує свій 
«необхідний споживач». В свою чергу кожний «необхідний споживач»  формує особливі вимоги до решти 
сервісів: сервісу «задана кількість товару» (right quantity), сервісу «необхідна якість товару» (right quality), 
сервісу «час постачань» (right time), сервісу «необхідний рівень витрат» (right cost). Тобто задаються 
індивідуальні параметри товарних потоків, притаманні відповідному локальному попиту. Всебічне врахування 
локальних особливостей попиту  підвищує рівень задоволення споживачів. У співставленні з традиційним 
процесом термін приведення ринку у рівноважний стан скорочується. Це обумовлюється відносно меншими 
витратами часу на приведення ціни у рівноважний стан в результаті створення менших обсягів надлишку 
пропозиції, що в свою чергу потребує менше часу на його усунення.    

Додаткову підтримку ринковій рівновазі система «7R» спроможна надати в результаті  формування 
постійних груп споживачів. У цій ситуації індивідуальні параметри товарних потоків, притаманні кожному 
окремому місцю споживання, повинні відповідати наступній умові - «перший запит споживача – покупка 
товару». Це надасть можливість  у випадках підвищення вартості товару  оперативно змінювати асортимент 
продукції в результаті наявності всебічної інформації про особливості локального попиту. Даний 
концептуальний підхід можна пропонувати для різних ситуацій. Зокрема, одна з таких ситуацій пов’язана з 
уникненням залишків нереалізованої продукції в умовах завершення термінів споживання товарів.  

Для рішення даної проблеми   організації роздрібної торгівлі в період завершення терміну споживання 
знижують роздрібні ціни за рахунок торгівельних  надбавок, а при неможливості реалізації товарів за рахунок 
цього заходу – знижують ціни на умовах, передбачених  угодами з організаціями-виробниками 
(постачальниками).  Існуюча практика запровадження цінових знижок також не дає повного ефекту. Задача 
логістичного планування полягає в оптимізації товарних постачань відповідно повної реалізації товарів в період 
дії терміну збереження, що усуне потребу в цінових знижках.  

Викладені міркування відносно впливу логістики на досягнення ринкової рівноваги були 
продемонстровані з використанням класичної математичної моделі формування рівноважної ціни (модель 
Еванса). Дана модель була доповнена логістичним інструментом, який дозволяє змінювати правила цінових 
змін на реалізацію товару в залежності від стану ринку (параметрів відповідних комерційних функцій  та 
поточного значення цін). 

Сучасні трансформації теоретичних поглядів на ринкову конкуренцію прямують в площину  
переосмислення ознак, по яким доцільно оцінювати ступень конкурентної боротьби. Відповідно даного 
уявлення виокремлюється  провідна ознака – це рівні мотивацій до усунення конкурента, які залежать від 
часток ринку, яку займають товаровиробники  [3].  Нижчому  рівню  відповідає тип ринку досконалої 
конкуренції, на якому діє велика множина учасників з приблизно однаковими дрібними ринковими частками. 
По мірі скорочення чисельності учасників мотивації до усунення конкурентів посилюються у зв’язку із 
можливістю придбання переможцями все більших ринкових часток. Мотивації до усунення конкурентів 
досягають найвищого рівня при невеликій чисельності учасників, що притаманне олігопольному ринку. 
Подальше їх скорочення активізує  протилежну тенденцію послаблення конкурентної боротьби та зводять її до 
нуля при абсолютній монополії (один суб’єкт на ринку). Дане теоретичне положення, на наш погляд, має один 
суттєвий недолік. Воно  не враховує можливості усунення конкурентів при різній чисельності ринкових часток.  
Тоді можна припустити, що по мірі скорочення чисельності учасників стає все складніше усувати конкурента в 
зв’язку із посиленням уваги та розширенням можливостей кожного з них до захисних дій.  
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Логістична складова вносить певні корективи у запропоновану інтерпретацію мотивацій до усунення 
конкурентів. Головна відмінність ринку логістичних послуг полягає в різних можливостях логістичних 
провайдерів співпрацювати з товаровиробниками, що обумовлено існуванням п’яти рівнів логистического 
сервису (PL- Party Logistics). Відповідно можливості товаровиробників в конкурентній боротьбі все в більш 
зростаючій мірі підлягають диференціації в залежності від використання логістичних провайдерів, тоді як вага 
ринкових часток як мотиваційна складова конкуренції зменшується. Даний висновок базується на сучасних 
тенденціях, які притаманні ринку логістичних послуг та попиту на них зі сторони клієнтури. Варто зазначити, 
що українським логістичним компаніям  властива тенденція посилення координації дій з клієнтами в напряму 
надання послуг 3PL- рівня, що передбачає передачу на аутсорсинг  всіх, або більшості логістичних функцій.   
Комплексний підхід дає можливість використовувати  оптимальні рішення за рахунок  професіональних 
компетенцій логістів у вирішенні питань товароруху. При цьому за товаровиробником залишаються логістичні 
обов’язки, які стосуються планування  виробничого процесу у відповідності до варіанта товарних постачань. .  
Даний рівень логістичного сервісу є найбільш розповсюдженим в складі середніх по масштабам бізнес- 
структур. Одночасно ще залишається певна недовіра зі сторони клієнтури на послуги 3PL- операторів, яка 
обумовлена різним уявленням про клієнтоорієнтованість логістичних компаній. Клієнти стверджують про 
завищені ціни на послуги і за цим уявленням роблять відповідний негативний висновок щодо співпраці з 
логістичними операторами, тоді як логісти прямують зусилля на стандартизацію логістичних операцій з метою 
скорочення власних витрат [4].  Але по мірі підвищення якості обслуговування клієнтів, поширення з їх 
сторони розуміння про переваги аутсорсингу, існуючий нереалізований резерв пропозиції  буде скорочуватись. 
Дана тенденція буде сприяти посиленню конкурентних відносин на товарних ринках в результаті: а) посилення 
мотивації товаровиробників до усунення конкурентів через розширення співпраці з 3PL – операторами; б)  
відповідного зростання суперництва між ними за частки  логістичного ринку шляхом розповсюдження 
інструменту поглинань, який пов’язаний з перерозподілом логістичних потужностей на користь крупних 
логістичних провайдерів; б) вирівнювання конкурентних можливостей товаровиробників не залежно від 
розподілу ринкових часток (в першу чергу дрібних та середніх суб’єктів у порівнянні  з крупними 
виробниками) в результаті користування однаковим рівнем логістичних послуг.  

Виявлені нові тенденції трансформації положень теорій ринкової рівноваги та  ринкової конкуренції 
потребують розробки відповідних наукових підходів до регулювання товароруху - необхідної умови 
результативності функціонування товарних ринків.  

Дослідження проводилось в межах держбюджетної теми № 3.1.8.64/Б «Формування ефективної 
логістики товарних ринків». 
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Глобалізаційні процеси, які охопили всі сфери людської діяльності і в тому числі сферу освіти, 
вимагають створення адаптивного механізму управління розвитком її кадрового потенціалу. Прийняти сучасні 
виклики неможливо без якісної зміни діяльності професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти. 

Проблема наявності висококваліфікованих кадрів є важливою для всіх сфер економічної діяльності 
країни, особливо це актуально для сфери освіти, так як саме вона готує фахівців для всіх галузей. Для того, що 
б бути в змозі передати студентам будь-які навички, ними повинен володіти в першу чергу сам викладач. 
Кадровий потенціал закладів вищої освіти можна розглядати як сукупність кількісних і якісних характеристик, 
серед яких виділяються основні: кількісний склад, кваліфікація і компетенції, демографічні дані, інтелектуальні 
здібності, соціальний стан, життєві та моральні цінності, сфера діяльності і т.ін. 

Для виявлення існуючих проблем розвитку кадрового потенціалу і способів їх усунення необхідно 
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використовувати комплекс сучасних критеріїв якісної оцінки професіоналізму викладачів. Однак в процесі 
оцінювання виникають певні труднощі. 

Процес оцінки кадрового потенціалу вищої школи досить трудомісткий і відрізняється від оцінки 
кадрів в організаціях інших сфер діяльності специфікою функціонування навчального закладу, яка обумовлена: 
строгим регулюванням діяльності вищих навчальних закладів державою, необхідністю наявності ліцензії та 
проходженням регулярних акредитацій [1]. 

У науковій літературі відбувалися спроби розробки методик оцінки кадрового потенціалу закладу 
вищої освіти, які б охоплювали всю його специфіку, і давали дані, які можна застосовувати на практиці. Одні 
автори роблять акцент на якісні характеристики педагогічного персоналу, інші застосовують статистичні 
методи для кількісного вираження величини потенціалу. 

Щодо якісних характеристик кадрового потенціалу слід зазначити дві найбільш проблемні в досягненні 
- знання іноземної мови та навички користування новими винаходами в техніці. 

Важливою характеристикою кадрового потенціалу вищого навчального закладу є знання іноземних 
мов. В контексті глобалізації за останні десятиліття активізувався процес співпраці між вищими навчальними 
закладами різних країн, яке включає в себе обмін учнями і викладачами, забезпечуючи можливість 
педагогічному персоналу пройти закордонне стажування. Для цього необхідно, перш за все, достатній рівень 
знання іноземної мови, кваліфікації та компетентності викладача. Однак на практиці лише невеликий відсоток 
викладачів володіють іноземною мовою за професійним спрямуванням. Це є одним з головних відмінностей 
вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів. Дана проблема з одного боку обумовлена відсутністю 
спеціальної (професійної) мовної підготовки на рівні середньої школи, з іншого - обмеження фінансових 
можливостей для відвідування приватних мовних курсів [2]. 

Значною проблемою при оцінці розвитку кадрового потенціалу вищого навчального закладу 
виявляється відсутність у значного відсотка викладачів навичок роботи з IT-технологіями, зокрема 
використання мережі Інтернет (хоча в останні роки кількість активних користувачів Інтернету та іншими 
технологіями серед професорсько-викладацького складу істотно збільшилась). Сьогодні в Україні все заклади 
вищої освіти переходять повністю на електронний режим, починаючи від методичного забезпечення, яке 
повинно бути по кожному предмету в «он-лайн» доступі і закінчуючи лекціями в віддаленому доступі для 
студентів, які з тих чи інших причин не можуть бути присутніми на заняттях [3-7]. Викладач повинен вміти і 
мати можливість забезпечити процес «он-лайн»-навчання для всіх бажаючих. Залежно від того, наскільки 
вільно викладачі володіють навичками роботи з комп'ютерною технікою, можна впровадити інновації в 
методику проведення лекційних занять, наприклад з використанням мультимедійного обладнання замість 
простих записів на дошці. Варто відзначити, що на наш погляд, сучасної якісної характеристикою повинна 
стати інноваційність викладача, здатність креативно викладати навчальну інформацію для кращого засвоєння 
студентами навчального матеріалу. 

Однією з основних завдань вищого навчального закладу є забезпечення економіки держави 
конкурентоспроможними фахівцями в результаті якісної роботи професорсько-викладацького складу. На наш 
погляд, сьогодні перед педагогами вищої школи стоїть проблема вирішення мульти-завдання, яке полягає у 
своєчасній передачі якісної спеціалізованої інформації та її фіксації в довгостроковій пам'яті з подальшим 
перетворенням в знання. Основною причиною перетворення, професійного для педагога завдання в проблему – 
є глобальна інформатизація суспільства, що тягне за собою з одного боку не здатність і / або небажання 
викладачів освоювати нові інформаційні технології і сучасні методики навчання, з іншого - дотичне сприйняття 
навчальної інформації студентами. Сучасні студенти, в більшості своїй, сприймають отриману інформацію, в 
тому числі освітню - не заглиблюючись в деталі, що не дає можливості зафіксувати отриману інформацію в 
довгостроковій пам'яті і перетворити її в знання. Однією з причин такої поведінки молоді є вільний доступ до 
всесвітньої мережі Інтернет, наявність пошукових систем (навіщо щось запам'ятовувати, якщо це можна знайти 
в Інтернеті завжди і всюди). У зв'язку з цим перед педагогом стоїть складне завдання - завоювати увагу 
студента, сприяти переформатуванню навчальної інформації в знання з фіксацією їх в довгостроковій пам'яті. 
Для цього викладачеві необхідно освоювати сучасні інструменти передачі інформації та інноваційні методики 
навчання, застосування яких вимагає креативного підходу. 

Виявлені проблеми мають системний характер, тому повинні бути вирішені комплексно - на всіх рівнях 
управління (як мінімум на рівні кафедри і як максимум на рівні міністерства освіти) з використанням сучасних 
інноваційних підходів і багатогранних можливостей у відповідних сферах. 
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Стиль життя передбачає аналіз таких елементів: склад і розмір сім’ї, динаміка її змін, робота: види і 

місце роботи, очікування щодо роботи, її тривалість, освіта: тип і рівень освіти, споживання: які люди купують 
і споживають ту чи іншу продукцію, відпочинок: як люди проводять вільний і робочий час. 

Аналіз макросередовища складається з декількох груп. 
а) Соціальне середовище. Складові: демографічна, соціальна, стиль життя. 
До демографічних характеристик належать: населення, вікова структура, географічний розподіл, 

етнічний склад, розмір етнічних груп і темпи зростання, рівні доходів. 
Суспільні цінності включають: політичні: як ставляться люди до основних політичних і соціальних 

проблем: підтримки воєнних дій, абортів, збереження навколишнього середовища; соціальні: ставлення до 
роботи, відпочинку, участь в діяльності окремих організацій, готовність погодитись з думкою представників 
інших груп, готовність терпимо ставитись до шкідливих звичок (куріння, випивка, тощо); технологічні: 
готовність прийняти нові технології, готовність зробити вибір між витратами на технології та очікуваними 
вигодами; економічні: бажання добитись економічного зростання, компроміс між економічним прогресом і 
соціальними витратами на нього. 

Економічне середовище передбачає аналіз таких складових: 
- структурні зміни. Зміни в секторах економіки. Наприклад, зниження активності в одних галузях і 

наростання в інших; зміни залежності між основними економічними змінними; відносні рівні імпорту та 
експорту (відсотках від ВНП); 

- зміни циклічного характеру: піднесення і спади загального рівня економічної активності. Наприклад, 
зміни ВНП, процентних ставок, інфляції, споживчих цін, кількості новобудов, промислові інвестиції. 

б) Політичне середовище групують на дві складові: формальне: виборчий процес; інститути влади 
(виконавча, законодавча, юридичні гілки влади; агентства, які займаються регулюванням); неформальне: групи 
місцевих організацій і ЗМІ. 

Технологічне середовище аналізується за напрямами: 
- дослідження фундаментальних або базових принципів і взаємозалежностей. Цей процес називають 

винахідництвом; 
- розроблення. Перетворення знань у прототипну форму. Це називається інноваціями; 
- операції. Викладення знань для надання їм форми, якою можуть скористатись інші люди. Це 

називається поширенням, або дифузією. 
в) Екологічне середовище включає: фізичні ресурси – земля, повітря, вода; природні ресурси – флора і 

фауна. 
Інституційне середовище. Охоплює фізичні та інтелек¬туальні інфраструктури та інститути, пов'язані з 

ними. Їх поділяють на: 
- фізичну інфраструктуру: залізничний транспорт, водний транспорт, автодороги; 
- комунікації: пошта, телефон, Інтернет; 
- інтелектуальну інфраструктуру: наукові установи, універ¬ситети, конструкторські організації. 
Далі аналізують рівні зовнішнього середовища. Бізнес діє у межах декількох шарів або рівнів 

зовнішнього середовища. 
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Аналіз макросередовища складається з чотирьох етапів: 
1. Сканування   середовища  для  виявлення  змін,   що   вже відбулися і що виникають. 
2. Моніторинг окремих трендів і змін, що виникають. 
3. Проектування – визначення майбутнього напряму змін у навколишньому середовищі. 
4. Оцінювання поточних і майбутніх змін з погляду стратегії та їх наслідків для організації. 
Використання сценаріїв і матриць впливу на ситуацію для розроблення стратегії. Для того, щоб 

зрозуміти й уточнити набори альтернативного розвитку в майбутньому, використовують сценарії, що дають 
змогу менеджерам імітувати свою діяльність в умовах різних варіантів розвитку. 

До них належать тренди, взірці, події, основні допущення, динаміка, яка забезпечує перехід від 
поточного стану навколиш¬нього середовища до майбутнього. 

Сценарії допомагають вирішувати такі завдання: 
- аналізувати майбутнє, виявляти зв'язки між різними аспек¬тами макросередовища, протестувати, 

наскільки наявні стратегії будуть працездатними у різних умовах, та роз¬глянути альтернативні стратегії; 
- є явно вираженим контекстом (фоном) для задавання допущень, уточнення сприйняття середовища і 

оціню¬вання ризиків та наслідків змін макросередовища; 
- слугують контекстом, який дає змогу менеджерам тесту¬вати інші прийоми аналізу зовнішнього 

середовища (наприклад, метод Дельфі). 
Розроблення сценаріїв проводиться поетапно: 
1. Встановлення контексту, в якому приймається стратегічне рішення (наприклад, які стратегія 

компанія має відпрацьо¬вувати з урахуванням її бажання освоїти новий продукт). 
2. Виявлення окремих сил, які діють у макросередовищі. Це визначення змін, які відбуваються у 

кожному сегменті, що можуть у майбутньому (або вже тепер) вплинути на галузь або конкретну ділянку, де 
компанія конкурує або хоче конкурувати. 

3. Ідентифікація ключових сил макросередовища і їх аналіз. Для цього необхідно розглянути такі 
типові питання: 

- наскільки окремі сили підсилюють одна одну, зава¬жають одна одній або діють незалежно? 
- якою мірою проявляється кожне зусилля, протидія або незалежність? 
4. Формування питань фундаментального характеру «що, якщо?». Менеджери повинні задавати 

питання:  що, якщо соціальні, політичні, економічні сили об'єд¬наються і в результаті знизиться готовність 
суспільст¬ва прийняти, наприклад, генетично модифікований продукт? Це сценарій придушення біопідходу; 
що, якщо багато наукових підтверджень переконають громадськість   і  регуляторні  органи,   що  генетично 
модифіковані продукти не тільки нешкідливі, але й корисні для здоров’я ? що, якщо економічні умови у 
сільському господарств погіршаться в країні й у всіх основних географічних районах світу і це призведе до 
різкого послаблення сільського господарства? Сценарій «Економічний крах». 

На основі аналізу цих питань вибирають конкретний сценарій.  
5. Створення сюжету і завдання сценарію: як розгортатиметься сценарій? що відбудеться, якщо 

станеться конкретна подія? які дослідження потрібно провести? які групи і організації можуть надати 
підтримку? якою буде послідовність подій у разі реалізації того чи іншого сценарію? 

Оцінка наслідків аналізу макросередовища. Як саме кожна зі змін (ситуацій) впливає на галузь, в якій 
діє організація? Тут аналізують такі параметри: загальні очікування, що домінують у галузі; поява нових 
продуктів; продажі наявних продуктів; вихід на ринок нових конку¬рентів і вихід діючих; поява нових 
постачальників; поява на ринку продуктів-субститутів і закріплення ними своїх позицій. 

Як саме кожна зі змін (ситуацій), яка проявляється на рівні задачі, впливає на навколишнє середовище? 
Розглядають такі варіанти: попит з боку наявних споживачів; зміни у стратегіях діючих конкурентів; зміни у 
стратегіях поста¬чальників. 

Якими можуть бути наслідки від кожної зміни (ситуації) для поточних стратегій організації? Вивчають 
такі зміни: зміни у випуску продукції; зміни у поточних цільових сегментах ринку; зміни в тому, як компанія 
веде конку¬ренцію; зміни у поточних цілях компанії. 

Як саме кожна зі змін впливає на вибір стратегії орга¬нізації і її реалізацію? Потрібно розглядати: 
потенційні нові продукти; потенційних нових споживачів; потенційні нові способи ведення конкуренції; зміни 
у критеріях вибору стратегії; потреба у новій організаційній структурі; необхідність у нових операційних 
процесах. 

Ці питання покликані допомогти менеджерам вирішити спірні ситуації і визначити пріоритети. Для 
унаочнення ці ситуації варто розмістити на матриці з координатами ймовірності їх виникнення та сили їх 
впливу. 

Гармонійну взаємодію підприємства як соціально-економічної системи із зовнішнім середовищем 
можна забезпечити інтеграцією функцій підприємства і виробленням системи цілей, які складаються із таких 
компонентів [2]: 

- краще задоволення потреб суб'єктів зовнішнього середо¬вища підприємства (зовнішній маркетинг) й 
індивідів, які працюють на підприємстві (внутрішній маркетинг); 

- вдосконалення структури підприємства – її адаптація до зовнішніх (зовнішній маркетинг) і 
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внутрішніх змін (внут¬рішній маркетинг); 
- створення і підтримка потенціалу підприємства для його роз¬витку в майбутньому як гарантії його 

безперервного конку¬рентоспроможного функціонування (зовнішній маркетинг). 
Втеча споживача від однієї компанії до іншої має, як правило, випадковий характер, оскільки споживач 

основується на особистих оцінках конкурентоспроможного рівня компанії, спираючись пере¬важно на свої 
емоції. У цьому випадку для компанії важливо втримати споживача, постійно відстежуючи його потреби і 
задоволь¬няючи їх пропозицією нового, якіснішого товару. Ця проблема може мати як одиничний, так і 
масовий характер, тому компанії слід чітко стежити за причинами відходу власних покупців. 
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Важливим завданням для підприємців сьогодні є розвиток та покращення діяльності. Безумовно для 

виконання цього завдання потрібно розробити стратегію розвитку підприємства. Вкрай важливо обґрунтовано 
підійти до вибору та формування стратегії розвитку діяльності підприємства.  

При самостійному розробленні стратегії підприємству доводиться вирішувати широке коло проблем, 
пов'язаних з науковою діяльністю: вивчення інноваційного ринку в цілому; аналіз можливостей підприємства; 
обґрунтований вибір стратегії; введення відповідних стандартів, тощо.  

Головною умовою ефективного стратегічного управління розвитком підприємства є передбачення 
майбутніх змін і їх якісна ідентифікація з метою інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 
щодо розвитку підприємства.  

Визначення стратегій – це процес, у якому враховуються всі аспекти зовнішнього та внутрішнього 
функціонування підприємства. Стратегія – цепланування всіх найважливіших дій (підприємницьких, 
конкурентних, функціональних), які треба реалізувати, щоб забезпечити тривалий успіх організації. 
Встановлюючи стратегії, треба враховувати:  

- типи реакцій на зміни умов у зовнішньому середовищі (в попиті, рівні конкуренції, законодавстві 
тощо) – як загрозливих, так і сприятливих: захист проти негативного розвитку подій та сприяння реалізації 
позитивних тенденцій;  

- варіанти розподілу ресурсів між підрозділами, відділами та напрямками діяльності з метою 
найефективнішого їх використання при сприянні досягненню стратегічних цілей;  

- методи конкуренції в кожному з напрямків діяльності підприємства для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та адекватної реакції на загрозу з боку конкурентів (у тому числі 
своєчасно «вийшовши» з тих сфер діяльності, де підприємство не має серйозних конкурентних переваг і де 
криється потенційна загроза виживанню);  

- варіанти нагромадження (втрати) необхідних внутрішніх можливостей підприємства для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства за рахунок більшої збалансованості окремих частин (підсистем) 
виробничого потенціалу як основи для досягнення синергії стратегічних напрямків діяльності[1].  

Планування в цих умовах – це процес, де збігаються інтелектуальні, інтуїтивні та раціоналістичні 
прийоми, які дають змогу поєднати формальний та неформальний аспекти управління, щоб забезпечити 
впорядкованість заходів щодо реалізації стратегій для досягнення поставлених цілей. Згідно з функціональним 
підходом до управління, планування, що є основною функцією, треба визначити змістовно та організаційно, 
залежно від умов функціонування підприємства та поглядів керівників на місце, роль та значення цієї функції 
для розвитку підприємства [2].  

Стратегічне планування можна розглядати як систему дій і рішень, що приймаються на верхньому 
ієрархічному рівні управління з метою розробки стратегічного плану на певну перспективу, який містить 
конкретні кроки з реалізації стратегічних цілей і завдань організації. Процес стратегічного планування 
спирається на результати виконання попередніх стадій інноваційного менеджменту – аналізу та прогнозування 
інноваційного розвитку підприємства.  
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Найважливіші принципи стратегічного планування такі:  
- адаптація інноваційного підприємства до зовнішнього середовища;  
- стабільність, що забезпечує правильний вибір напрямку розвитку науки як внутрішнього компонента 

виробництва, а також ринків збуту продукції;  
- обґрунтованість ринку;  
- селективність, виділення ключових факторів, проблем і завдань певних стратегічних зон 

господарювання (сегментів ринку), що дозволяє визначати пріоритетні напрями розвитку організації;  
- варіантність планових розрахунків з погляду досягнення цілей організації, постійної 

конкурентоспроможності, фінансового забезпечення та інших критеріїв [3].  
Розробка і реалізація інноваційної стратегії малої фірми неможлива без інвестиційних вкладень, тому 

щоб інноваційна стратегія виступала як вагомий фактор ефективності, мале підприємництво має розглянути 
можливості здійснення взаємопов'язаних інвестицій в різні сфери своєї діяльності (розробка або придбання 
технологічних інновацій; створення сучасної організаційно – виробничої структури; створення збутової і 
маркетингової мережі). У процесі інноваційної діяльності можна розвиватись з найбільшою результативністю, 
якщо буде чітко орієнтуватись на певний об'єкт і враховувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища.  

Найбільш характерними показниками інновацій є: новизна, можливість модифікації, можливість 
дифузії, прогресивність, конкурентоспроможність, адаптивність до нових умов виробництва, а також показники 
економічної, соціальної і екологічної ефективності. Зазначені показники впливають на кінцеві результати 
діяльності підприємства: на собівартість і ціну продукції, її якість, обсяг продажів і прибутку , рівень 
рентабельності [4].  

Успіх інноваційної стратегії малого підприємства залежить від обсягу та доступності необхідних 
ресурсів, якими володіє підприємство, від здатності до швидких змін, гнучкості менеджменту і його адаптації 
до нових умов, неординарності створюваних інноваційних рішень, вміння оцінити і спрогнозувати комерційну 
вигоду, ефективності організаційно – управлінських механізмів, завдяки яким реалізуються інноваційні 
проекти, рівня розвитку інноваційної інфраструктури, яка підтримує діяльність підприємств цієї сфери [2].  

Стратегію підприємства можна подати у вигляді сукупності гіпотез про причини і наслідки. система 
оцінки має чітко і ясно визначити співвідношення між цілями і критеріями їх досягнення в різних напрямах, 
щоб вони були реальними і ними можна було управляти. У результаті проектування визначається конкретна 
безліч стратегій, кожна з яких може бути реалізована за допомогою різних, добре відомих методів. З цієї 
множини, як правило, обирається одна стратегія за певним набором критеріїв.Виходячи з цього, пропонується 
дещо інший шлях реалізації інноваційної стратегії, а саме – побудову нової стратегії, до якої увійдуть елементи 
з усіх можливих стратегій.  

Критерій відбору застосовуватиметься не до усієї стратегії, а до окремих її елементів, тим самим 
знижуючи вірогідність помилки до мінімального значення. Саме ця, знову побудована стратегія, яка 
називається комбінованою, буде інноваційною стратегією, що підлягатиме реалізації. Для побудови 
комбінованої інноваційної стратегії підприємств існуючі стратегії необхідно поділити на елементи. Елементи 
стратегії – це набір заходів, який служить поштовхом до дій для менеджменту підприємства, тобто ті заходи, 
які виконуються в процесі функціонування підприємства.  

Для поділу стратегії на елементи застосовується метод, відомий як «збалансована система показників» 
(ЗсП), або модель Нортона-Каплана. до нашого завдання не входить реалізація стратегії за допомогою цього 
методу, а саме побудова стратегічних карт, вони досить детально описані в науковій літературі. Потрібно 
адаптувати ЗсП для своїх цілей – побудови комбінованої інноваційної стратегії підприємства основне 
призначення зазначеної концепції полягає у втіленні стратегічних орієнтирів менеджменту підприємства в 
реалії господарської діяльності, а також логічному поєднанні визначеної стратегії з вартісними показниками та 
поточною діяльністю. У дослідженні пропонується як найповніший і відповідний для більшості українських 
підприємств алгоритм застосування моделі збалансованої системи показників при формуванні інноваційної 
стратегії.  

Алгоритм реалізації інноваційної стратегії за допомогою ЗсП. Визначення ключових етапів діяльності 
підприємства. Для реалізації інноваційної стратегії підприємства необхідно виділити основні аспекти його 
діяльності, відібравши ті з них, які розглядатимуться при побудові моделі ЗсП. Початкова модель Нортона-
Каплана містить чотири аспекти – фінансовий аспект, відносини з клієнтами, організація внутрішніх бізнес-
процесів, навчання і розвиток [4].  

Розробляючи інноваційні стратегії, необхідно врахувати такі їх особливості:  
- стратегії підприємств перебувають під впливом змін у навколишньому середовищі. Вони можуть самі 

формувати ці зміни своїм активним впливом або відгукнутися у формі реакції (стратегії пристосовування). 
Зміни навколишнього середовища можуть бути такими, що вже наступили, або ще тільки очікуються.  

- стратегії дають можливість встановити, яким чином можна ввести в дію наявний потенціал з 
урахуванням існуючих і очікуваних у майбутньому сильних та слабких сторін з тим, щоб виконати наміри 
підприємства.  
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- стратегії підприємства дають лише загальний напрям, за яким розвивається підприємство. Тому вони 
мають доповнюватися заходами тактичного порядку.  

- мета стратегій підприємства – формування стійкого потенціалу успіху з урахуванням його переваг 
перед конкурентами [3].  

Оборонна стратегія допомагає утримувати конкурентні позиції на ринках що вже освоєні 
підприємством. Характерною особливістю даної стратегії є знаходження оптимального значення таких 
показників - «витрати — результат» в процесі інноваційної діяльності. Головна мета оборонної стратегії через 
технічне переоснащення є вчасна реакція фірми на дії конкурентних компаній та аналіз технічних новинок у 
галузі діяльності підприємства [4]. 

Отже успіх інноваційної стратегії малого підприємства залежить від обсягу необхідних ресурсів, якими 
володіє підприємство, від здатності до швидких змін, гнучкості менеджменту, неординарності створюваних 
інноваційних рішень, вміння оцінити і спрогнозувати комерційну вигоду, ефективності організаційно – 
управлінських механізмів, завдяки яким реалізуються інноваційні проекти, рівня розвитку інноваційної 
інфраструктури, яка підтримує діяльність підприємств цієї сфери. Підсумовуючи вищесказане можна зробити 
висновок, що вибір та розробка стратегії складний процес до якого потрібен обґрунтований підхід. 
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Сьогодні  всі  розуміють, що для  того, щоб розвиватися, одержувати прибуток  і зберегти 

конкурентоспроможність підприємства, керівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких 
ресурсів: матеріальних, фінансових, інформаційних, технологічних  і  головне  –  людських. Коли підприємство 
дійсно турбується про людей, його  загальна філософія, клімат і настрій обов'язково відбивається на 
результатах.  

Підприємство або його  персонал є  ключовим фактором розвитку,  тому що  коли підприємство 
проявляє турботу про своїх людей, ці результати обов'язково позначаються на  його діяльності. Ось чому 
персоналом треба управляти на  основі найважливіших аспектів теорії і практики менеджменту.  

Менеджмент персоналу  –  це  діяльність на підприємствах,  яка  спрямована  на найбільш ефективне 
використання працівників для досягнення організаційних і особистих цілей. 

Менеджмент персоналу має такі особливості:  
– менеджмент персоналу спрямований  більше на практичні дії, ніж на концептуальні процедури і 

правила. Він надає більше значення вирішенню проблем підприємства і поставлених завдань  за  умови  
сприяння  розвитку  всього  персоналу  і кожного окремого працівника, створення необхідних умов для праці.  

Основні етапи і напрямки управління персоналом на підприємстві:  
– менеджмент персоналу є індивідуально зорієнтованим на  кожного  працівника як особистість і надає 

послуги по задоволенню індивідуальних потреб;  
– менеджмент персоналу зорієнтований на майбутнє. Він допомагає підприємству забезпечувати його 

професійними кадрами, а це враховується при розробці стратегічних цілей.    
Спираючись на теоретичні засади менеджменту, можна визначити,що  процес управління персоналом 

включає такі функції:  планування;організація;  керівництво; контроль; регулювання.   
У сучасній ринковій економіці розвинутих країн світу широко розповсюджені такі: людські ресурси, 

трудові ресурси, персонал і поняття управління людськими ресурсами, управління трудовими ресурсами, 
управління персоналом. 
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Досвідчені менеджери добре розуміють, що для того, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому 
середовищі і забезпечити успішний розвиток підприємства, вони повинні оптимізувати віддачу від вкладень 
капіталу не тільки у матеріальні та фінансові ресурси, а й у людські. Вони знають, що  тільки люди дозволяють 
підприємству жити  і виживати.  

Навіть найбільш капіталомісткі,  добре  сконструйовані  підприємства  вимагають  людей, які б 
приводили їх у рух. Люди обмежують або збільшують силу і слабкість підприємства.  

Поточні зміни в  оточуючому середовищі  часто  пов'язані  зі  змінами  у  сфері персоналу, таких як 
освіта, ставлення до роботи тощо.  

Нові технології кадрового менеджменту отримали назву «управління людськими ресурсами», яке потім 
увійшло в систему стратегічного менеджменту, а функція управління персоналом стала контролюватися 
вищими посадовими особами підприємства.  

Характерні особливості управління персоналом і управління людськими ресурсами показані у табл. 1.  
Управління людськими ресурсами є ефективним, якщо на підприємствах дотримуються таких умов:  
1. Здійснюється індивідуальне планування кар'єри, підготовка та перепідготовка персоналу, 

стимулювання професійного росту та ротації кадрів;  
2. Використовуються гнучкі системи організації робіт, автономні робочі групи;  
3. Система оплати праці побудована на принципах врахування індивідуального вкладу та рівня 

професійної компетенції працівників;  
4. Використовується високий рівень участі  працівників  і робочих  груп у розробці та прийнятті 

управлінських рішень;  
5. Здійснюється практика делегування повноважень підлеглим. 
У ринковій економіці завдання будь-якого підприємства є вижити у конкурентній боротьбі.  

Управління персоналом  –  діяльність, яка служить гарантією того,  що підприємство буде життєдіяльним і буде 
розвиватися.  
 
Таблиця 1 – Порівняльна  характеристика   управління  персоналом  і управління  людськими ресурсами 

Управління персоналом Управління людськими ресурсами 
Зорієнтовано на потреби персоналу Зорієнтована на потреби самої організації в робочій сил 
Розглядає діючий кадровий потенціал 
підприємства 

Розглядає персонал з точки зору наявних та нових робочих 
місць на підприємстві 

Пасивна стратегічна кадрова політика 
заснована на традиційних моделях управління 
персоналом 

Активна стратегічна політика управління людськими 
ресурсами 

Кадрову політику підприємства здійснює 
служба управління персоналом  

Кадрову політику здійснює служба персоналу і лінійні 
менеджери організації. Створюється інтегрована система 
кадрового менеджменту для ефективної реалізації кадрової 
політики  

Система кадрового менеджменту зорієнтована 
на колективні цінності підприємства 

Система кадрового менеджменту зорієнтована на 
індивідуальну роботу з персоналом  

Економія витрат на відтворення робочої сили. 
Незацікавленість у довгострокових 
інвестиціях у людський капітал 

Спрямована на довгострокові інвестиції у людський капітал, 
що забезпечує постійний професійний ріст кадрів, покращення 
умов праці  

Увага кадрового менеджменту зосереджена на 
рядових працівниках 

Увага кадрового менеджменту зосереджується на 
управлінському апараті, компетентності менеджерів та 
спеціалістів 

Передбачає бюрократичну та соціальну 
організаційну культуру з переважно 
індивідуальною  
відповідальністю працівників за виконану 
роботу  

Передбачає сильну адаптивну організаційну культуру, 
стимулюючу атмосферу взаємної відповідальності найманого 
працівника і роботодавця, прагнення всіх працівників 
підприємства зробити його конкурентоспроможним 

 
Головною метою системи управління персоналом  є  забезпечення  ефективності роботи з організації 

людських ресурсів та усунення недоліків за такими критеріями: виконавчість, задоволеність працівників, 
довгострокова відсутність, прогули, плинність, кількість конфліктів, кількість скарг, кількість нещасних 
випадків, стабільність. За кожним з критеріїв повинні досягатись визначені цілі.  

Поточні зміни на підприємстві  часто пов'язані зі змінами у персоналі,  його ставленні до роботи. 
Функція управління персоналом  полягає в  тому, щоб  вжити заходів у зв'язку з цими змінами і відповідно 
відреагувати на них.  

Цілі управління персоналом будуть досягнуті тільки тоді, коли вище  керівництво підприємства  буде 
розглядати  персонал як ключ до його ефективності. А досягнення найбільшої ефективності підприємства 
передбачає такі завдання: розробку програми, досягнення цілей підприємства; ефективне використання знань, 
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навичок та вмінь працівників; забезпечення організації висококваліфікованими і зацікавленими працівниками; 
прагнення до найбільш  повного задоволення працівників  своєю  роботою, повного самовираження 
особистості; розвиток і підтримка на високому рівні якості життя, бажання  працювати  на даному 
підприємстві; допомога у формуванні та збереженні високого морально-психологічного клімату в колективі; 
розвиток взаємовигідних умов та інтересів працівників та підприємства. Ці завдання мають найбільше значення 
для управління персоналом.  

Функції по управлінню персоналом здійснюють:  
1) керівники підприємства;  
2) менеджери структурних підрозділів;  
3) спеціалісти-менеджери по управлінню персоналом.  
Менеджери структурних підрозділів  підприємства  беруть  участь  в  діяльності  по управлінню 

персоналом  тому, що  вони  відповідають  за ефективне використання всіх ресурсів, які є у їхньому 
розпорядженні, у тому числі і людських. І якщо вони використовують людські ресурси невірно, то ефективність 
їх роботи падає швидше, ніж у випадках з іншими  ресурсами  (матеріальними, фінансовими). Вкладення  у  
людські ресурси на будь-якому підприємстві дають більший ефект, ніж у такі ресурси, як гроші, матеріальні та 
обладнання. Ось чому менеджери структурних підрозділів повинні приділяти  багато часу виконанню функцій з 
управління персоналом: розміщують працівників на відповідні робочі місця; стежать за навчанням 
співробітників, якістю та своєчасним виконанням робіт; зацікавлені у професійній відповідності працівників; 
залучають нових працівників; беруть участь у прийомі на роботу, просуванні по службі, звільненні з роботи; 
створюють умови для творчої співпраці; приймають рішення щодо проблем, які безпосередньо впливають на 
людей; контролюють трудові витрати; шукають шляхи запобігання майбутнім ускладненням; забезпечують 
мікроклімат у колективі; турбуються про здоров'я і фізичний стан працівників.  

На малих підприємствах немає відділів кадрів, тому менеджери  структурних підрозділів виконують 
обов'язки по роботі з персоналом (прийняття на роботу, складання графіків, встановлення винагороди тощо). 
Прийняття рішень по персоналу і ведення кадрового діловодства здійснюють керівники підприємства.  

Незважаючи на те, що на підприємстві  є  спеціалісти  по  персоналу, менеджери структурних 
підрозділів теж залучаються до роботи з персоналом, відповідають перед вищим керівництвом за ефективне 
використання людських ресурсів.  

Спеціалісти по управлінню персоналом здійснюють функції по роботі з кадрами підприємства і входять 
до його вищого керівництва. Структура служби управління персоналом визначається характером  і розмірами 
підприємства,  особливостями виробничої діяльності. На малих і середніх підприємствах більшість функцій по 
управлінню персоналом виконують лінійні менеджери, а на великих створюються самостійні структурні 
підрозділи для виконання функцій по роботі з персоналом  з  підпорядкуванням  їх  керівнику організації або 
його заступнику по управлінню персоналом. Заступнику підпорядковані всі лінійні менеджери, які мають 
справу з людськими ресурсами.  

Таким чином, головною метою системи управління персоналом  є забезпечення кадрами, організація їх 
ефективного використання,  професійного  та соціального розвитку.  

Всі принципи системи управління персоналом реалізуються у взаємодії, їх співвідношення залежить від 
конкретних умов функціонування підприємства. 
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У процесі своєї діяльності кожне підприємство стикається з недоліками у підборі персоналу, а також з 

негативними наслідками від невірного вибору. Помилки можуть бути пов`язані як з зовнішніми чинниками так 
і з проблемами у внутрішньому середовищі організації, наприклад відсутності зацікавленості або поганій 
мотивації робітників. Необхідність визначення першопричин проблем та методів їх подальшого вирішення 
важко переоцінити, адже від грамотно утвореного кадрового складу залежить стабільність та розвиток 
установи, ефективність використання усіх наявних засобів, сприятливий клімат в організації та мотивація 
персоналу до продуктивної роботи. Впровадження професійних методик підборуперсоналу дозволить 
менеджеру кадрового департаменту прогнозувати можливості потенційних робітників, їх здатність справлятися 
з наданою роботою, оцінювати перспективність, креативність та успішність на майбутній період. Дана тема 
актуальна в Україні, адже ми можемо спостерігати наявні проблеми з підбором персоналу у всіх сферах 
діяльності, не є винятком ы банківська сфера.  

Метою роботи є визначення проблем підбору персоналу у банківських організаціях та методи їх 
вирішення. 

Проблемами відбору персоналу займалися такі вчені, як Л.К.Семів, Т.Н.Лобанова, І.В.Бизюкова, 
Д.А.Дорохова, Г.І.Магура,  А.П.Єгоршин, С.А.Карташов, К.Кінан, К.А.Магалецький, Є.М.Нікольський, 
А.Я.Кибанов, Т.В.Мазило, Г.В.Назарова та інші. 

Відомо, що банк працює у висококонкурентному середовищі, в умовах невизначеності і нестабільності, 
адже його діяльність носить ризиковий характер. Визначений фактор вимагає від персоналу банківської 
установи особливої уваги, професіоналізму, підвищеної відповідальності, розуміння своєї причетності до 
загальних результатів роботи банку, його ділового іміджу і долі.Тому слід дуже уважно підходити до 
процедури підбору банківських працівників. В узагальненому вигляді вона представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Основні етапи процесу підбору персоналу банку 

 
До першого та другого етапу має безпосереднє відношення кадровий департамент банку, на третьому 

— відбувається приєднання служба безпеки фінустанови та керівнику відповідного підрозділу, останній етап — 
це робота керівника, який приймає рішення про зарахування, а також кадрового та юридичного департаменту, 
що оформлюють працівника на роботу. 

Добір спеціалістів у банках найчастіше відбувається на конкурсних основах. У наш час менеджери 
намагаються брати до роботи досвідчених працівників з освітою, випускників вищих навчальних закладів або, 
іноді навіть, студентів старших курсів цих закладів. Згідно цієї практики, деякі установи прагнуть скоротити 
посади, які потребують високої кваліфікації та розширити посади, які не потребують досвіду. Проте це 
помилково, оскільки тягне до зниження кваліфікації працівників у загальному обсязі.  

Першим кроком щодо підбору персоналу має стати чіткі вимоги щодо якостей та знань, якими повинен 
володіти майбутній працівник. Загальні вимоги може висувати безпосередній керівник, у відділ кого 
добирається кандидат. Деякі специфічні вимоги щодо окремих категорій банківських працівників 
встановлюються на законодавчому рівні.  Отже, перед початком пошуку працівника кадровик повинен чітко 
уявляти, що, наприклад, для якоїсь конкретної посади необхідно мати вищу економічну освіту (за посадовою 
інструкцією), стаж роботи — не менше двох років (згідно з інструкцією Національного банку), крім того, 
керівник хоче бачити на цій посаді людину певного віку зі стажем роботи у банківських установах або без 
неї[1]. 

Сьогодні в банку повинні працювати люди, що володіють не тільки глибокими фінансовими знаннями, 
але і комунікативними та комерційними здібностями, здатними вміло презентувати банківські продукти, 
позитивно спілкуватися с клієнтами, а головне - здатними та готовими постійно розвиватися і поширювати 
свою компетенцію. Все це є вимогами постановки нових цілей і пріоритетів системи управління персоналом 
[2]. 

Також уважно слід ставиться до міграції банківських фахівців на ринку праці. Безумовно, приплив 
нових робітників має позитивні сторони, пов’язані із новим досвідом, новітніми професійними прийомами, 
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додатковими знаннями чи навичками праці. Проте важливо враховувати причини визначеного процесу і 
з’ясовувати, чому претендент на посаду залишив попередню роботу. 

Безумовно, оптимального методу підбору кандидатів не існує, тому кадровий департамент має володіти 
всім набором стратегічних прийомів для залучення кандидатів і використовувати їх залежно від конкретних 
умов.  
Методологічною основою відбору кадрів є психодіагностика або професійний відбір [3]. Вони необхідні для 
проведення робіт з заповнення вакантних посад  або формування резерву в організації з урахуванням 
здібностей кандидатів, їх професійних та особистих якостей, знань та навичок, вміння вчасно та чітко 
виконувати необхідний обсяг роботи. Психодиагностика не розвинута в Україні, хоча іноді її використовують 
крупні корпорації для пошуку топ-менеджерів та професіоналів. Для банківських установ, на наш погляд, ця 
методика має місце, оскільки працівники банківської сфери повинні постійно контактувати із клієнтами, 
розуміючи їх потреби та роз’яснюючи певні послуги, швидко та якісно обслуговувати їх. 

Для якісної оцінки кандидата перед початком роботи необхідно ознайомитися з його анкетними 
даними, враховуючи зовнішній вигляд, жести та міміку, характер поведінки людини. Аналіз анкетних даних 
наразі є найпростішим та найдешевшим видом підбору персоналу, проте мінусом є перегляд минулих 
досягнень фахівця, а не оцінка його перспектив та можливостей на майбутній період. Проблемою є те що, по-
перше, іноді кандидати вдаються до фальшивих даних, що не дає змогу оцінити їх об`єктивно, по-друге, 
менеджер може зробити висновки виходячи з власних уподобань, проте будь-яка установа потребує 
різноманітних працівників, а не тільки тих, які схожі та підходять менеджеру з персоналу або керівнику. Ще 
один з  методів – тестування. З його допомогою можна визначити особисті якості та професійні. Тож перевага 
методу в тому, що можна оцінити теперішню справжню компетенцію кандидата. Проте такий метод є більш 
дорого вартісним та потребує багато часу на складання тестів, перевірку їх правильності та доцільності.  

На етапі співбесіди слід звернути увагу на те, що це двосторонній процес, тому інформацію має 
отримувати як роботодавець, так і кандидат (про банківську установу, свої обов`язки та заробітню платню, 
колектив та корпоративну культуру). Проблема складається в тому, що деякі роботодавці зверхньо відносяться 
до кандидатів та прагнуть отримати всю необхідну їмінформацію, забуваючи відповідати на питання, які 
цікавлять претендента. Оцінка кандидата повинна бути проведена відразу після співбесіди, інакше гострота 
сприйняття, атмосфера співбесіди будуть загубленні. Немаловажливою є оцінка довідок та рекомендацій за 
якими також можна зробити деякі висновки, але тут варто зауважити, що в рекомендаціях часто вказують лише 
позитивні відгуки робітника, не зауважуючи його негативних характеристик, тому рекомендації можуть 
слугувати лише як додаток до основної інформації. 

Результат неуспішного підбору персоналу– це втрачені ресурси (часові, фінансові), втрачені 
конкурентні переваги, а, іноді і ділова репутація, а також недозволена розкіш помилок, які стають марно 
витраченими коштами для будь-якої установи.  

Отже можна зробити висновок, що для розвитку та стабільної роботи кредитної устнови необхідно 
створювати ефективний кадровий департамент на основі взаємодії вітчизняного та закордонного досвіду, 
планувати кадрові ресурси з урахуванням необхідності в них та використанням сучасних інформаційних 
технологій, проводити підбір персоналу з використанням психологічних та соціальних методів, організовувати 
навчання наявних банківських службовців та впроваджувати методи індивідуальної та групової мотивації. 
Важливими етапами подолання проблем є встановлення єдиних стандартів відбору та механізмів прийняття 
рішення, якісне інформування кандидатів та планування потреб у персоналі заздалегідь. 

 
Література: 
1. Коваленко М. Банківські службовці: пошук працівника, працевлаштування, «вирощування» кадрів / 

М. Коваленко [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=281 

2. Погорєлова Т.О. Питання управління банківським персоналом у сучасних умовах / Т.О. Погорєлова 
// Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 60 (1169). – C. 46-49. 

3. Шаперенков А.В. Проблеми формування кадрового потенціалу комерційного банку / А.В. 
Шаперенков[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/55547/4/Shaperenkov_Problemy_formuvannia_kadrovoho_potentsialu.pd
f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

154 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

Філіппов В.Ю., к.е.н.  
Скоморохов Є.О. 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса 

 
На сьогоднішній день стан банківської системи в Україні можливо рахувати вже післякризовим. Тому 

значення набувають такі питання як стабільність, надійність, стійкість як банківської системи в цілому, так і 
окремих її елементів. 

В рамках окремо взятого банку оцінка фінансового стану і вибір інструментів її реалізації здійснюється 
менеджерами різних рівнів, кожен з яких несе відповідальність щодо ефективності ведення справ на своєму 
рівні. Так на приклад вчені [1, 2] зазначають, що фінансовий стан банку визначається загальним рівнем 
ефективності управління його активами і пасивами (як балансовими, так і позабалансовими), скоординованістю 
управління ними і відображаються в основних показниках, що характеризують цей стан. 

Така організація аналізу дозволяє зменшити ризики пов'язані з управлінням банку. Рівень фінансового 
стану банку в цілому оцінюється на основі аналізу його фінансової звітності, а також інформації, що міститься 
в різних уніфікованих звітах про діяльність банків, що розробляються державними відомствами. Ці звіти 
містять інформацію про активи кожного банку, його зобов'язання, капіталі, доходи та витрати за поточний 
квартал і три попередні роки і т.д. Однак для отримання більш повної і об'єктивної оцінки діяльності банку 
необхідно проведення узагальнюючого комплексного аналізу всіх сторін діяльності банку, а також якості 
управління нею. 

Аналіз фінансового стану проводиться з метою: 
 оцінки поточного і перспективного фінансового стану банку; 
 оцінки темпів розвитку банку з позицій їх фінансового забезпечення; 
 виявлення доступних джерел фінансових ресурсів. 
Однак цілі аналізу можуть змінюватися як щодо потенційних користувачів інформації (внутрішні або 

зовнішні). До внутрішніх відносять клієнтів, акціонерів, персонал банку, а до зовнішніх – НБУ, органи 
банківського нагляду, потенційні клієнти). 

Стійкість визначається як такий стан банку, при якому можливо забезпечити достатній рівень захисту 
від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів[3]. Можна виділити кілька видів стійкості щодо ряду ознак: за 
характером (політична, економічна), за оцінкою (реальна і мінімальна), за часом (довгострокова, 
короткострокова), за структурою (фінансова, кадрова, операційна, комерційна) і т.д. 

Економічна стійкість визначається результатами фінансової діяльності банку, його ліквідність, 
прибутковістю, а також рівнем ризиків. 

Під ліквідністю розуміють можливість швидкої реалізації матеріальних цінностей і інших активів в 
грошові кошти. 

Для комерційного банку ліквідністю буде здатність забезпечення своєчасного виконання своїх 
зобов'язань по пасиву, ліквідність буде визначатися збалансованістю активу і пасиву, відповідністю строків 
розміщених активів і залучених банком пасивів. 

Платоспроможність визначається як здатність банку в необхідні терміни і в повному розмірі 
відповідати за своїми зобов'язаннями перед акціонерами, щодо виплати дивідендів, перед вкладниками щодо 
виплати депозитів, перед державою по сплаті податків і т.д. 

Основою управління фінансовим станом банку є насамперед фінансовий аналіз. Внутрішнє 
регулювання діяльності банку здійснюється за допомогою таких функцій як аналізу, аудиту, контролю. 

Аналіз фінансового стану банку відіграє істотну роль в управлінні діяльністю комерційного банку, 
підвищення надійності, якості управління, також визначає ефективність діяльності як окремих комерційних 
банків, так і банківської системи в цілому. Фінансовий аналіз буде безпосередньо пов'язаний з факторами, що 
впливають на діяльність банку. У зв'язку з цим внутрішній аналіз фінансового стану банку проводиться після 
оцінки впливає зовнішнього середовища. 

Ефективна діяльність банку забезпечується поєднанням таких функцій як мотивація, контроль, 
організація, планування, до яких слід також віднести і аналіз фінансового стану, який крім загальної 
економічної ефективності дає можливість фінансового моделювання діяльності банку. 

Управління діяльністю банку пов'язано безпосередньо з управлінням активами (досягненням найвищої 
прибутковості, при необхідному рівні ліквідності і допустимому рівні ризику), і пасивами (оцінка засобів і їх 
прибутковості, пошук ресурсів для виконання зобов'язань і розвитку активних операцій). В даному випадку 
аналіз буде методом управління ризиками, пов'язаними з управлінням банку, а саме за допомогою аналізу 
уможливлюється оцінити потенційні або виникли ризики, запобігти або оцінити наявний збиток. 

Узагальнивши можна зробити висновок, що фінансовий аналіз є засобом ефективного управління 
банком, так і методом оцінки здійснюваного управління. 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

155 

Зовнішній аудит проводиться на вимогу користувачів і включає в себе, в основному, оцінку 
дотримання обов'язкових нормативів, встановлених НБУ, а також рейтингові й інші оцінки діяльності 
комерційного банку.  

Важливо відзначити, що зовнішній аудит не надає можливості дати досить достовірну оцінку розвитку 
банку, в той час як внутрішній аудит передбачає детальніший і якісний аналіз. 

Таким чином, фінансовий стан комерційного банку являє собою узагальнюючу, комплексну 
характеристику його діяльності. Параметри цього стану не є постійною величиною, а безперервно змінюються. 
Одна їх частина оцінює фінансовий стан банку з позицій його короткострокової перспективи (за допомогою 
аналізу відповідних фінансових коефіцієнтів - короткострокової ліквідності, платоспроможності), інша – 
зпозицій середньо- і довгострокового розвитку, що визначається структурою джерел коштів банку (власного і 
позикового капіталу), необхідних йому для здійснення ефективної діяльності в сьогоденні і майбутньому, а 
також якістю їх розміщення. Окремі показники, наприклад, власний капітал банку, накопичений їм за час свого 
функціонування) оцінюють фінансове становище одночасно і ретроспективних позицій.  
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Комунальна теплоенергетика є важливою галуззю народногосподарського комплексу, яка забезпечує 

населення, промислові підприємства і громадські організації теплом і гарячою водою. На виробництво теплової 
енергії в Україні перед 2014 роком витрачалось 45-50 млн. тон умовного палива, що відповідало 20-25% всіх 
енергоресурсів спожитих в країні. Житлово-комунальне господарство та населення споживають приблизно 70% 
загального обсягу теплової енергії, що виробляється у країні. Все це вимагає особливої уваги до стану та 
розвитку систем теплопостачання. 

Метою роботи є визначення ролі державно-приватного партнерства у реалізації програм модернізації 
комунальної теплоенергетики. 

Сьогодні стан систем теплопостачання характеризується високим зносом основних фондів, особливо 
тепломереж і котелень, недостатньою надійністю функціонування, великими енергетичними втратами і 
негативним впливом на навколишнє середовище. Фізичний і моральний знос теплогенеруючого обладнання та 
теплових мереж не дозволяє сподіватися, що кризу в теплопостачанні можна подолати тільки шляхом 
впровадження програм енергозбереження, які основані на реалізації низьковитратних заходів щодо підвищення 
ефективності систем. Стан основних фондів вимагає структурної реконструкції та модернізації систем 
теплопостачання. Так їх експлуатація свідчить про критичний технічний стан обладнання: понад 22% котлів 
відпрацювали свій ресурс, 38% котлоагрегатів  мають  к.к.д. на рівні 65-70%, що призводить до завищеного 
рівня питомих витрат палива на виробництво теплоти, понад 30% теплових мереж та теплових пунктів 
перебуває у аварійному стані або такому, що потребує комплексного оновлення. Без ефективного управління їх 
розвитком і інвестиційного планування в сфері теплопостачання реконструкція систем теплопостачання 
потребує величезних капіталовкладень.  

Стратегічними цілями розвитку теплопостачання є: 
1) досягнення високого рівня комфорту в житлових, громадських і виробничих приміщеннях, яке 

відповідатиме рівню провідних країн по забезпеченню населення та галузей економіки теплом і гарячою водою 
при доступній їх вартості; 

2) кардинальне підвищення технічного рівня систем теплопостачання на основі інноваційних, 
високоефективних технологій і обладнання; 

3) зниження втрат тепла і витрат палива; 
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4) забезпечення керованості, надійності, безпеки і економічності систем теплопостачання; 
5) зниження негативного впливу підприємств комунальної теплоенергетика на навколишнє 

середовище. 
Головна проблема галузі полягає у відсутності активного припливу приватних фінансових ресурсів в 

даний сектор економіки, що пояснюється неврегульованістю нормативно-правової бази і відсутністю 
послідовності в прийнятті рішень щодо забезпечення ефективності діяльності теплоенергетичних підприємств, 
а також незначним рівнем віддачі від вкладених коштів та значним рівнем ризику щодо оцінки обсягів та 
строків надходження платежів. Все це стає перешкодою на шляху ефективного функціонування та розвитку 
підприємств комунальної теплоенергетики, зменшення питомих витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, 
забезпечення надійного та безперебійного постачання тепла і гарячої води в обсягах, що відповідають потребам 
споживачів, забезпечення якості теплопостачання.  

Комунальна теплоенергетика розглядається як головний об’єкт енергозбереження у Енергетичній 
стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (ЕСУ-2035), 
суттєва відмінність якої від Енергетичної стратегії України - 2030 полягає перш за все в зміні акцентів з 
централізованого теплопостачання будинків на децентралізоване, тобто створення міні котельних, які 
забезпечують окремі будинки або їх мікроугрупування. Відсутність моделі оцінки економічної ефективності 
переходу до децентралізованої системи теплопостачання діючого житлового фонду ускладнює позитивну 
оцінку такої програми розвитку. 

Акцент на забезпечення енергоефективності потребує впровадження у практику управління діяльністю 
окремих підприємств, організацій  або регіональних кластерів систем енергетичного менеджменту, які основані 
на стандарті ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та 
настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT) [1, с. 47]. Реалізація такого комплексного завдання як 
підвищення енергоефективності комунального сектору економіки країни потребує сумісних зусиль всіх рівнів 
управління – національного, регіонального, муніципального, окремих підприємств-постачальників та 
підприємств-споживачів. Без наскрізної системи управління, дієвість якої повинна бути законодавчо 
забезпечена, реалізація ЕСУ-2035 у означеній сфері неможлива. 

Стає очевидним, що фінансування реформи галузі з держбюджету, в тому числі програм з модернізації 
комунальної теплоенергетики є непомірним фінансовим навантаженням для економіки країни. При цьому 
розраховувати на вирішення проблем галузі за рахунок коштів міжнародних фінансових інститутів також не 
доводиться, тому що Світовий Банк та ЄБРР фінансують окремі проекти з модернізації на умовах 
кредитування, що кардинально не впливає на фінансово-економічний стан галузі в цілому. Висока вартість 
таких проектів і тривалі терміни їх окупності роблять галузь непривабливою і для українських банків. 

З огляду на заявлені стратегічні напрямки розвитку комунальної теплоенергетики, особливу увагу 
привертає впровадження ефективних когенераційних установок широкого діапазону потужності, що 
дозволяють виробляти електро- і теплоенергію на базі діючих котелень. Крім того, заміна діючих котелень на 
об'єкти когенерації дозволить істотно збільшити вироблення електроенергії, заощадивши на введенні нових 
потужностей. Когенераційні установки, що виробляють теплоту і електроенергію, називають також міні -ТЕЦ 
(МТЕЦ). За своєю суттю МТЕЦ повністю аналогічні паротурбінних ТЕЦ: вони включають системи 
виробництва теплової та електричної енергії, розподільні мережі і системи, системи контролю та управління. 
Відрізняються зазначені ТЕЦ лише масштабами та тим, що у МТЕЦ базовою, як правило, є теплова енергія. 

Однак при реконструкції існуючих котелень із створенням на їх базі міні -ТЕЦ (тобто з використанням 
когенераційних установок) можна істотно підвищити ефективність залучення приватних інвестицій з 
використанням механізмів державно-приватного партнерства як за рахунок зниження витрат на придбання 
електроенергії з роздрібного ринку для забезпечення власних потреб, так і за рахунок поставок надлишків 
електроенергії і потужності на роздрібний ринок 

Загалом реконструкція котелень в міні -ТЕЦ з залученням механізму державно-приватного партнерства 
забезпечить вирішення наступних завдань: 

– підвищення надійності енергопостачання споживачів; 
– відносно швидке створення нових об'єктів генерації; 
– підвищення енергоефективності виробництва енергії за рахунок застосування когенерації; 
– зменшення втрат електроенергії в мережах в результаті наближення виробництва до споживачів; 
– зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище;  
– диверсифікація паливно-енергетичного балансу регіону за рахунок залучення в нього місцевих і 

поновлюваних джерел енергії; 
– зменшення витрат палива на вироблення тепла й електроенергії, що є характерним для поєднання 

функцій генерації тепла і електроенергії. 
Все це дозволить знизити витрати на енергоносії, а разом з цим скоротити викиди парникових газів і 

шкідливих речовин в навколишнє середовище, що є на сьогоднішній день найпотужнішим стимулом для 
будівництва когенераційних установок. Особливо привабливими такі проекти є для реконструкції потужностей 
у містах та населених пунктах, де вже є, але потребує обов'язкової модернізації централізована система 
теплопостачання. 
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Особливе місце для успішної реалізації таких проектів займає позиція громади щодо організації та 
фінансування проектів та ефективність муніципального управління. Вплив на власника наявного енергетичного 
підприємства, розробка моделей зв’язку розвитку підприємств традиційної та альтернативної енергетики, 
закладення використання малої генерації  та когенерації в моделях розвитку регіонів - все це елементи одного 
великого проекту комплексного розвитку окремого регіону.  

Саме тому здійснення комплексної модернізації систем комунальної теплоенергетики потребує 
розробки механізму координації діяльності енергопостачальних підприємств, споживачів теплової енергії, 
місцевих органів самоврядування на основі перспективного плану розвитку регіону. Важливим елементом 
такого механізму повинна стати системи моніторингу за реалізацією програм енергоефективності, яка 
відстежуватиме не лише терміни виконання окремих етапів програм і проектів, але і підтверджуватиме 
ефективність реалізації наступного етапу програми за  зовнішніх умов, що постійно змінюються. 

Використання державно-приватного партнерства для модернізації інфраструктурних галузей як 
найбільш ефективного механізму управління не потребує підтвердження. Розглядаючи його відповідно 
модернізації комунальної теплоенергетики, на наш погляд, слід акцентувати увагу на таких видах як оренда у 
формі лізингу та контракти життєвого циклу (LCC). В останньому випадку бізнес-партнер отримує щорічний 
прибуток тільки в тому випадку, якщо він підтримує інфраструктурний об’єкт на певному рівні. Після введення 
об’єкта в експлуатацію витрати з утримання повністю лежать на приватній стороні. Обсяг поточних витрат, в 
свою чергу, залежить від того, наскільки якісно виконавці виконали роботи на етапі проектування та 
будівництва. Таким чином, цей вид ДПП забезпечує підвищення якості робіт на всіх стадіях проекту. 

У кожній країні є своя найбільш пріоритетна галузь для використання механізмів державно-приватного 
партнерства. На наш погляд, для України - це комунальна теплоенергетика. При цьому, завдяки участі держави 
в інвестиційній програмі, знижуються ризики інвестора, що підвищить зацікавленість потенційних інвесторів і 
допоможе вирішити завдання модернізації з найменшими витратами для суспільства і в найбільш короткі 
терміни.  
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Успішне функціонування туристичних підприємств можливе за умов забезпечення оптимального 
формування та надходження доходів. Доходи туристичного підприємства залежать від низки особливостей 
щодо джерел формування, структури, напрямків використання, тому потребують окремої уваги при визначенні 
політики щодо їх управління.. 

Нами  була проаналізована динаміка доходу від надання туристичних послуг за юридичними особами 
України (рис. 1). З метою  проведення порівняльного аналізу динаміки доходу та усунення впливу інфляційного 
фактору автором оцінювався зазначений показник за: 1) доходом в гривнях; 2) доходом, перерахованим в 
долари США за офіційним курсом. 

Аналіз темпів зміни доходу від надання туристичних послуг в гривнях свідчить зростання в 3,94 рази. 
При чому в 2011-2012 рр. показник зріс на 35,74%, що пов’язано з підвищенням попиту через проведення Євро-
2012. В 2013-2015 рр. дохід зменшувався з середньорічними темпами 2,5-12,4%, що пояснюється  падінням 
попиту через складне політичне та соціально-економічне становище в країні, проведенням АТО та анексією 
Криму. В 2016-2017 рр. показник зростав.  

За туроператорами динаміка зміни доходу аналогічна до сумарних змін за  юридичними особами. Для 
турагентів приріст доходу за весь досліджуваний період є меншим – в 2,4 рази, однак зменшення доходу 
відмічено лише в 2013-2014 рр. на 14,5% та в 2015-2016 рр. на 5,7%. Для суб’єктів, що здійснюють екскурсійну 
діяльність, скорочення доходу зафіксовано лише в 2013-2014 рр. на 76,44%, а за весь досліджуваний період 
зростання  доходу   майже вдвічі. 

Темпи приросту доходу в доларовому еквіваленті мають для туроператорів в 2012-2015 рр. наявний 
спад показника,  з 2016 р. динаміка була зростаючою. Темп приросту за 2011-2017 рр. склав 15,3%. Для 
турагентів від’ємний приріст доходу зафіксований в 2013-2014 рр. (-57,72%), 2015-2016 рр. (-12,6%) та в 2011-
2017 рр. (-31,7%). Для суб’єктів, що займалися екскурсійною діяльністю,  за весь період дохід скоротився на 
72%, що свідчить про значні проблеми щодо просування туристичних послуг. 
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Рисунок 1 – Темпи приросту доходу від надання туристичних послуг за суб’єктами-юридичними особами за 
показниками, розрахованими в грн. (а) та в дол. США (б), %,  (побудовано за даними [1]) 

 
Щодо структури доходу від туристичних послуг, що генерується різними суб’єктами-юридичними 

особами, то вона представлена на рис.2.  
Головну роль щодо формування доходів відіграють туроператори – їх внесок коливався від 

мінімального  значення  в 2015 р. (84,2%) до максимального в 2017 р. (96,8%). Внесок турагентів у формування 
доходу юридичних осіб постійно змінювався:  найбільша частка була зафіксована в  2015 р. (11,45%), а 
найменша в 2017 р. (2,98%). Частка суб’єктів, що займалися екскурсійною діяльністю, у генеруванні доходу не 
досягає 1%.  

Отже, протягом досліджуваного періоду відбувся перерозподіл ринкових сегментів на користь 
туроператорів, частка  яких зросла на 2,46%. Запідприємствами- турагентами відбуається зменшення внеску 
щодо формування прибутку на 1,93%, а за суб’єктами, що займалися екскурсійною діяльністю, - на 0,54%. 

Таким чином, неоднозначні тенденції зміни доходу від надання туристичних послуг  вітчизняних  
туристичних підприємств свідчать про те, що їм важко пристосовуватись до різких змін конкуренткного та 
ділового оточення. Це пояснюється зменшенням попиту на туристичні продукти через нестабільність 
економічного становища у країні, невисокою якістю наданих послуг, неефективністю рекламних заходів тощо .  
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Рисунок 2 – Структура доходу від надання послуг  суб’єктів туристичної діяльності   в 2011-2017 рр., % 
(побудовано за даними [1]) 

 
Для  підвищення доходів від надання туристичних послуг для суб’єктів туристичного бізнесу можуть 

бути використані такі заходи: зростання обсягів надання туристичних послуг шляхом розширення асортименту 
і кількості туристичної продукції, створення принципово нових видів турпродукту, розвитку нетрадиційних 
форм та видів туризму, залучення до обслуговування нових груп туристів; підвищення якості туристичних 
послуг відповідно до запитів сучасного ринку; збільшення інформаційно-рекламної діяльності та здійснення 
інших заходів щодо просування туристичних послуг, в тому числі на міжнародному рівні; орієнтація 
туристичних суб’єктів на виробництво та реалізацію лише тих видів туристичних послуг, на які існує попит та 
які можуть приносити прибуток, що необхідний для подальшого розвитку, підвищення  культури 
обслуговування та оптимізація ціноутворення на туристичні послуги. 

 
Література: 
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Сучасна стратегія розвитку України дає стимул для сталого розвитку всіх сфер діяльності. Перехід 
регіонів на самоврядність і самозабезпечення стимулює пошук шляхів розвитку на місцевих ресурсах. Це 
стосується таких перспективних галузей як туризм. Розвиток регіонального туризму може вирішити проблему 
організації відпочинку населення. 

Питання теорії і методики територіальної організації господарства досліджені у працях 
С.І.Дорогунцева, Ю.Т.Саушкіна, М.Г.Чумаченка та інших вчених. Однак питання розвитку туристичної 
діяльності потребує подальших досліджень. 

У сучасному світі спостерігається розвиток природно-орієнтованого туризму, що спричинено двома 
факторами: глобалізацією та екологізацією. Нині попитом користуються альтернативні види туризму: 
екологічний, спортивний, зелений. 

Зелений туризм – це відпочинок у приватних господарствах сільської місцевості, цікавої туристичними 
об’єктами. Основне, що приваблює у зеленому туризмі, це чинники, що сприятливо впливають на людину: 
оздоровчі, естетичні, пізнавальні. Багато туристів із задоволенням зустрічають на селі Новорічні і Різдвяні 
свята. 

Проблема розвитку сільського зеленого туризму останнім часом привертає все більше уваги 
вітчизняних науковців, які аналізують світовий досвід, створюють теоретичну основу розвитку даного виду 
підприємницької діяльності в Україні. Окремі аспекти сільського зеленого туризму висвітлені у працях відомих 
учених у галузях туризмознавства Ю.Алексєєва,  В.Євдокименко, А.Король. 
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Сільський зелений туризм є новою формою підприємницької діяльності, його можна віднести до сфери 
малого підприємництва, яке формує ринкове середовище у вітчизняному агропромисловому комплексі. Їх 
розвиток сприяє створенню нових робочих місць на селі, впровадженню досягнень науково-технічного 
прогресу у малі форми сільськогосподарського виробництва, є важливим джерелом формування місцевих 
бюджетів й бюджетів селянських родин. Вони стають буферною зоною, яка знижує ризики руйнування 
потенціалу аграрного виробництва.[ 1 ] 

Основні центри зеленого туризму в Україні тяжіють до рекраційних центрів: чистих річок, лісових 
масивів, морського узбережжя, озер та водоймищ.  

У більшості регіонів України розвитку туризму приділяється пильна увага. У процесі починають брати 
участь господарюючі суб’єкти, які ніколи не розглядали його як галузь економіки, здатну приносити значний 
дохід. Карпатський регіон є одним із лідерів розвитку туризму в Україні. Він представлений Чернівецькою, 
Львівською, Закарпатською та Івано-Франківською областями. Це області, в яких потенціал розвитку зеленого 
туризму  високий. 

Набуває пополярності  зелені садиби в Одеський, Запорізький, Кіровоградський, Дніпропетровський та 
інших областях. 

В Ізмаїльському районі Одеській області знаходиться біосферний заповідник, який приваблює 
унікальною системою озер. 

Для розвитку сільського зеленого туризму необхідно забезпечити три важливі умови, серед яких є: 
наявність житла для розміщення, створення В&В місць (“ліжко і сніданок”), забезпечення дозвілля. 

Даний вид туризму набув популярності у таких країнах, як Італія, Ірландія, Франція, Швейцарія, 
Австрія, Німеччина. Згідно проведених досліджень приблизно 35% жителів ЄС віддають перевагу відпусці в 
селі, урід ЄС бачить перспективність і позитивність розвитку даного виду туризму в Європі. Даний вид туризму 
є прибутковим видом підприємницької діяльності.[ 2 ] 

Кожна з країн прагне створити власну національну модель розвитку сільського зеленого туризму з 
врахуванням особливостей природи, історико-культурну спеціфіку, максимально зменшуючи вплив самого 
туризму на основний вид діяльності. На відміну від звичайного туризму, сільський зелений туризм має 
особливості, серед яких найважливішими є: охорона довкілля, соціальна справедливість, естетична гармонія. 

Позитивний вплив на розвиток сільського зеленого туризму в Україні мають наступні чинники: 
- ріст попиту на відпочинок у сільській місцевості; 
- унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл; 
- багаті рекреаційні ресурси; 
- екологічна чистота сільської місцевості; 
- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 
- традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок; 
- можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсів, риболовлі, збирання ягід і грибів, 

катання на конях тощо. [ 3 ] 
Розвиток сільського зеленого туризму в Україні стає можливим за рахунок: 
- безцінної природної та історичної спадщини: 
- унікальні природні заповідники; 
- сприятливій клімат; 
- самобутність етнічної спадщини; 
- 4 млн. незайнятого або частково зайнятого в сільському господарстві; 
- 6,4 млн. житлових будинків потенційно можуть бути використані для зеленого туризму.[ 4 ] 
Особливі проблеми, що стоять на шляху розвитку сільського зеленого туризму в Україні: 
- відсутність дієвого правового забезпечення розвитку сільського зеленого туризму; 
- відсутність механізму раціонального та екологічно-збалансованого використання ресурсів держави; 
- відсутність маркетингової політики в сфері сільського туризму; 
- низький рівень кадрового забезпечення щодо діяльності в сільський місцевості. 
Стратегічною метою розвитку сільського зеленого туризму в Україні повинно стати: 
- створення конкурентоспроможного національного продукту не тільки для внутрішнього споживача; 
- розширити ринок послуг внутрішнього ринку; 
- забезпечення комплексного розвитку рекреаційних територій. 
Сільський зелений туризм здійснює позитивний вплив на відродження, збереження історико-

культурної спадщини, а також розширює канали реалізації продукції підприємств підсобного господарства. 
Сільський зелений туризм – це відносно нова галузь. Він корисний як для держави в цілому, сприяє 

розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей економіки, української культури, поширення знань та інформації 
про історичні, природні, етнографічні особливості України. 

В подальшому для забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні необхідно: 
- розробити нормативно-правову базу як на державному, так і на регіональному рівні; 
- Розробити у централізованому порядку методичне забезпечення віднесення підприємств зеленого 

туризму до відповідної категорії за десятибальною системою оцінки. Присвоєння категорії необхідне для 
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матеріально-технічного оснащення підприємств, відповідних умов надання послуг і розцінок у розрахунку на 
один день відпочинку; 

- Розробити методичні рекомендації з ведення спрощеного оперативно-аналітичного обліку і звітності 
підприємств зеленого туризму; 

- постійно проводити моніторинг показників щодо розвитку зеленого сільського туризму; 
- створити інфраструктури державної фінансово-кредитної підтримки розвитку сільського зеленого 

туризму.  
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Сучасний розвиток світової економіки, високий рівень її інтеграції та процеси глобалізації вимагають 

від України інтенсивного зростання рівня інтелектуалізації промисловості, як пріоритетного напряму 
подолання фінансово-економічної кризи у країні та гарантії зайняти гідне місце серед економічно розвинених 
держав. Вважаємо, що одним з напрямків сучасного високотехнологічного зростання промисловості є розвиток 
галузі медичного приладобудування в Україні, адже згідно з класифікацією ОЕСР [1] «Виробництво медичної, 
високоточної та оптичної техніки» віднесено до переліку високотехнологічних галузей України.  

Зауважимо, що відповідно до Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року [2] 
основними напрямами високотехнологічного розвитку України виступають: застосування інформаційно-
комп’ютерних технологій в АПК, енергетиці, транспорті та промисловості, високотехнологічне 
машинобудування та розвиток фармацевтичної та біоінженерної індустрії. Власне тому, оцінювання тенденцій 
розвитку медичного приладобудування є принципово важлимим для подальшого розвитку країни та, завдяки 
високому рівню наукомісткості у виробництві, розвиток та державна підтримка цієї галузі є одним з пріорітетів 
стратегії розвитку національної економіки.  

Зауважимо, що питома вага продукції високотехнологічних галузей (у тому числі приладобудування) у 
ВВП країни у 2015 році склала 6 %. При цьому очікуваний ріст галузі на 2020 рік передбачено збільшити удвічі 
і утримати на рівні 11% [2]. Спробуємо обгрунтувати або спростувати гіпотезу реальності передбачень.  

Розпочинаючи дослідження нагадаємо, що згідно КВЕД напрям медичного приладобудування (а саме 
виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання) відноситься до галузі 
машинобудування та включає такі види виробництва продукції, як: апаратуру, побудована на використанні 
рентгенівського випромінювання для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного 
використання (включаючи апаратуру радіофотографічну та радіотерапевтичну); електрокардіографи; 
електродіагностичну апаратуру; апаратуру, основану на дії ультрафіолетового або інфрачервоного 
випромінювання, яка використовується в медицині, хірургії, стоматології та ветеринарії та пристрої для 
подолання глухоти (крім частин та приладдя до них).  

Так, за результатами дослідження обсягів реалізації продукції у розрізів вказаних напрямів у 2017 році 
частка реалізації комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, до якої відноситься і медичне устаткування, 
склала лише 8 % від загального обсягу реалізації продукції машинобудування (у той же час, частка реалізації 
продукції машинобудування у промисловості становила близько 6 %). Для порівняння, у 2010 році цей 
показник становив 7 %, що свідчить про повільні темпи розвитку галузі  

Додамо також, що протягом 2010-2017 років відбулося зниження кількості суб’єктів господарювання у 
сфері медичного приладобудування на 39,67%. При цьому обсяги реалізованої продукції з врахуванням індексу 
інфляції у 2013-2015 та 2017 роках мають тенденцію до зниження. 
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Рисунок 1. - Зміна реальних обсягів реалізованої продукції та кількості суб’єктів у сфері медичного 
приладобудування протягом 2013-2017 років 

 
Дані рис.1 свідчать про те, що протягом 2010-2017 років кількість суб’єктів господарювання 

зменшилася близько у 1,5 рази, а фізичних осіб серед них – вдвічі, при цьому відбулося скорочення значної 
частки суб’єктів малого підприємництва. Зауважимо, що така статистична інформація відзеркалює проблеми 
недостатнього фінансування галузі та автоматизації виробництва, відтак, підприємства, прерогативою яких є 
створення медичної техніки не мають змоги гідно конкурувати на зовнішніх ринках, тоді як конкуренція на 
внутрішньому ринку країни доволі висока. 

Зауважимо також, що за період 2010-2017 років частка збиткових підприємств зменшилася на 4,1 %, а 
рентабельність зросла на 9,7% (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. - Динаміка рентабельності та збитковості підприємств у сфері медичного приладобудування 

протягом 2013-2017 років 
 
Спираючись на все вищесказане, можна зробити наступні висновки, що галузь Медичне 

приладобудування є перспективною та високооплачуваною галуззю, яка стрімко розвивається закордоном, у 
той час як в Україні спостерігається негативна динаміка основних економічних показників розвитку. Як 
свідчать дослідження, протягом останніх 8 років спостерігається зменшення кількості зайнятих у медичному 
приладобудуванні, основні та оборотні активи зменшуються, рівень зношуваності обладнання становить 
близько 70 %. Відтак, загалом спостерігаються надто повільні темпи розвитку галузі медичного 
приладобудування, що дає підстави стверджувати, що питома вага продукції високотехнологічних галузей в 
ВВП не досягне 11% до 2020 року. 
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