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When introducing a new company or enterprise to the market, the most important success factor is choosing 

the optimal strategy. Among many strategies, it is important to highlight the market niche strategy. Companies that use 
this strategy are in a position in which they must avoid competition with leading enterprises in terms of costs or 
differentiating enterprises. Instead, the alternative is to conduct a search for such a market niche (segment) in which the 
competitive advantages of an enterprise can be realized with less pressure from the competitive environment [1]. When 
implementing a market niche strategy, an enterprise should focus on those segments where a more careful study of the 
consumer and a more detailed comparison of the offered goods and services with the real needs of the market are 
possible, in order to achieve loyalty to a narrow category of consumers. For this reason, the strategy of market niches is 
also called the strategy of focusing. According to this strategy, it is proposed to concentrate the company's activities on 
a relatively small group of consumers with relatively homogeneous needs, which will allow for the specialization of 
work on the production of products [2]. 

Market niche strategy (focusing) is used in cases when the company's resources do not allow it to interact with 
all market segments, and competitors do not try to specialize in specific market segments. To consolidate on a market 
niche, a company can use its cost advantage or in product differentiation, or combine both. 

Conditions for the use of market niche strategies [3]: 
- the existence of a market segment (niche) that allows the company to specialize its activities, i.e. niche 

capacity corresponds to the capabilities of the company and can provide a sufficient level of income; 
- continuous tracking of market niche capacity: 
- absence of competitors aimed at focusing in this or adjacent niches. 
Risks of the market niche strategy: 
- Differences in prices for products of specialized companies and companies serving the entire market may, in 

the eyes of consumers, not correspond to the advantages of products specific to this segment; 
- A market niche can become so attractive that strong competitors can appear in it; 
- segment capacity will be reduced so that it becomes impossible to work effectively; 
- competitors can specialize their product more strongly by selecting sub-segments within the segment. 
According to the market niche strategy, a product must meet the needs of the relevant consumer group to the 

maximum extent. The company studies the market in detail in order to identify the optimal segment of its activities and 
analyzes the segments by economic, commercial and social characteristics. For each market segment, the company 
constructs a separate program, although this is associated with the construction of long-term strategic goals and an 
increase in costs. 

Typically, the company identifies a specific market segment through low prices and unique offer. It can control 
costs, concentrating efforts on several key products intended for a special group of consumers, creating a high 
reputation when serving a market that may not be satisfied or covered by the activities of competitors, i.e. to be a 
“market window” in a sense. 

Global communication technologies and the era of information wars actually led to the mythologization of 
society, has a direct impact on the formation of new values of people. The consequence of this is that consumption just 
before our eyes is becoming one of the main occupations and has acquired ritual, cult meaning. In other words, 
consumption has become a new religion for millions of citizens on Earth. Already a familiar picture is that citizens of 
Western countries (primarily the United States) resort to consumer hype with an innate sense of civic duty to their 
homeland. As an example, the events after September 11, 2001 or the financial mortgage crisis of 2007- 2008 can be 
given. When habitual acts of mass spontaneous consumption were perceived, they were perceived as a way to support 
the home economy and help it in difficult times. At one time, Protestant ethics formed the image of a producer's toiler, 
in whose system of obligations labor occupied one of the first places, and consumption - one of the last. And the new 
realities of the market have put forward a strict requirement for this ethic: to explain to the average man what to 
consume is his sacred duty as much as to produce. Accordingly, it turns out that it is no longer the goods that need to be 
brought closer to the person, but the person to the product, forcing him to join the consumer race and mercilessly 
exploiting all ordinary human feelings without exception - rivalry, envy, compassion, greed and the like. Such an 
impact on society has given marketers new approaches to achieve their main goals. For example, to use ideas, weight 
psychologists: to promote among the population a feeling of discontent with what it has, and comprehensively 
prompting you to more and more new and new purchases; appeal to the incentives contained in the subconscious of 
consumers, and energetically exploit them. 

The strategy of the blue ocean lies in the strategic planning of the company's actions in the conditions of new 
market niches, which the company itself creates [6]. According to the basic concepts of this concept, zones and market 
segments can be divided into two large categories, which are designated as “red” and “blue” “oceans”. The fundamental 
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differences between these two categories in the presence or absence of a competitive environment. In the “red oceans”, 
the competitive environment forces us to adhere to cost control and designation of target categories of consumers. At 
the same time, in the “blue oceans”, the lack of a competitive environment makes it possible to combine low costs while 
at the same time achieving a differentiation of the chosen goals. The main criteria for risk in applying the strategy of the 
blue ocean is the correct analytical assessment (building a strategic canvas) of competitors and defining the boundaries 
of the market. 

Thus, the main features of the formation of a market niche strategy depend on the individual circumstances in 
which a new company enters the market. The main criteria for focusing are potential competitors in the market segment 
and the pricing policy of the company, as well as management’s analytical skills in assessing the situation. 
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Для того щоб зрозуміти, як діє конкурент, треба знати його сильні та слабкі боки, вибудувати схему 

його дій. Якщо хтось вважає, що ситуація на ринку змінюється само по собі, йому нічого робити в конкурентній 
розвідці. Слід завжди підозрювати, що цю ситуацію змінили твої конкуренти, діючи не спонтанно, а цілком 
свідомо. Але конкурентна розвідка – це не стеження за конкурентами. Вона принципово відрізняється від 
тотального винюхування, яким страждають державні спецслужби в усіх країнах світу [1]. 

Кожен громадянин України, що відкриває рахунок в іноземному банку, повідомляє йому свою 
персональну інформацію, яка надходить до його досьє, і з цього моменту досьє буде постійно поповнюватися. 
За даними досьє в разі потреби можна відновити минулі справи та стиль життя громадянина. 

Володар іноземної кредитної картки вже повідомив, в якому будинку живе, який його дохід, які 
магазини він відвідує і що купує, куди їздить і які книги читає. 

На відміну від іноземних банків всі наші вітчизняні підприємства зобов'язані робити на своїх 
матеріалах позначки про добровільність надання інформації громадянином. Якщо цього не зробити, 
відповідним співробітникам може бути пред'явлено звинувачення за статтями «Порушення недоторканності 
приватного життя» і «Порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або 
інших повідомлень» Кримінального кодексу України. Але конкурентна розвідка збирає інформацію не про 
запас, її відрізняє цільовий характер [2]. 

Розвідувальна інформація відрізняється від звичайної саме тим, що вона цільова. Це не відомості 
взагалі, а інформація, що є достатньою підставою для прийняття цілком конкретного рішення. Конкурентна 
розвідка вивчає тільки зміни. Якщо на ринку все спокійно, ціни не змінюються, всі конкуренти задоволені 
зайнятими ними ринковими нішами, не намагаються переділити ринок, конкурентна розвідка лише перевіряє 
ще раз, чи дійсно це гак. Чи не відбувається щось, що передує майбутній зміні цін і асортименту? 

Конкурентна розвідка – це реалізація системної програми збирання, аналізу і розподілу інформації про 
діяльність конкурентів і загальні тенденції бізнесу, пов'язані з цілями конкретного підприємства [1]. 

В академічних дослідженнях вважається: чим довший часовий ряд – тим надійніші отримані 
результати; в дослідженнях з конкурентної розвідки довгий динамічний ряд вважається марним [3]. Якщо 
відступити від потокового моменту, скажімо, на півроку назад, то в той час і склад конкурентів, можливо, був 
іншим, і вже абсолютно точно у конкурентів були інші плани, наміри. інша програма дій. 
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Довготривалі зв'язки між параметрами ринку в академічному дослідженні покладаються незмінними, 
діючими не тільки в минулому, але і в сьогоденні, і в майбутньому. Фахівці в області конкурентної розвідки не 
мають можливості піти на такі спрощення. Вони повинні давати відповіді на запитання, які належать до 
абсолютно конкретного моменту часу. І навіть якщо їм відомі загальні закономірності, їх знання не дозволяє 
відповісти на запитання, поставлене керівництвом фірми або замовником. 

Розвідувальна інформація – це не відомості взагалі. Вона повинна бути достатньою підставою для 
прийняття рішення. Справа не в тому, щоб збирати інформацію під деякий невідомий поки стратегічний вибір 
керівництва. Розвідка починається тоді, коли абсолютно ясно. Що потрібно розвідати [4]. 

Ця теза не виключає того, що доводиться збирати багато інформації «про запас». Але захоплення 
збором нецільової інформації негативно впливає на виконання конкретних завдань. Якщо накопичення 
інформації в роботі превалює, то підрозділ конкурентної розвідки в будь-якій фірмі повторює долю багатьох 
економістів-теоретиків: все красиво і розумно, але марно. 

У численних публікаціях з проблем конкурентної розвідки можна знайти думку, що найкраще 
співвідношення обсягів робіт щодо завдань та моніторингу – 80 і 20% [5-7]. Навряд чи ці цифри повинні 
витримуватися в точності, але абсолютно очевидно, що на виконання конкретних завдань слід витрачати 
основну частину зусиль і ресурсів. Потрібно це для того, щоб сама робота в сфері конкурентної розвідки не 
нагадувала академічні дослідження, результати яких мають неминущу цінність. Конкурентна розвідка – така ж 
робота, як доставка товару на склад або приготування обіду. І те, й інше потрібно робити вчасно. 

Робота щодо завдань приводить до процедури, яку прийнято називати розвідувальним циклом. [4]. 
Починається він з формулювання завдання перед тими, хто займається конкурентною розвідкою, після чого 
починається збирання цільової інформації, потім аналіз зібраної інформації, видача рекомендацій керівництву. 
Але цим все не закінчується. На закінчення доводиться думати, куди направити отриману інформацію, кому і в 
якому вигляді її доцільно надати. У практиці іноді зустрічаються випадки, коли інформацію виявляється 
розумним направити навіть конкурентам, хоча попередньо вона має бути відповідним чином перероблена. 
Отже, розвідувальний цикл починається з формулювання задачі. 

Український набір проблем помітно відрізняється від описуваного в зарубіжних публікаціях. 
Відмінності не стільки в самому списку, скільки в поширеності окремих типів завдань. 

Причина розбіжностей одна. Ринкова економіка України переживає початковий етап свого розвитку. 
Підприємці психологічно не готові об'єднуватися і домовлятися. Тому де-небудь в США або Швеції типовим 
завданням конкурентної розвідки вважається висновок про доцільність придбання підприємства-конкурента 
або об'єднання з ним. Ринкова ситуація в Україні більш примітивна, тому цей клас задач в Україні зустрічається 
досить рідко. 

Типова ситуація така. Підприємство знайшло сприятливу ринкову нішу і 2-3 роки функціонує 
нормально, практично не відчуваючи тиску конкурентів. І як би ви не попереджали власників цього 
підприємства про те, що період низької конкуренції рано чи пізно закінчиться, вас не будуть слухати. Це 
окремий рецидив радянських уявлень про непорушність, стабільність досягнутого соціального статусу. 

І ось, нарешті, те, що ви і передбачали, сталося. З'явилися серйозні конкуренти, стало важко працювати 
на колись спокійному сегменті ринку. Характерно, що перша реакція (і тут практично немає винятків) полягає 
не в прагненні почати систематичне вивчення конкурентів, а в бажанні знайти нову ринкову нішу, де «цих 
бридких конкурентів» немає. Тому дуже часто замовлення на проведення досліджень з конкурентної розвідки 
передує проханнями опрацювати стратегію диверсифікації діяльності фірми. Коли ж стає зрозумілим, що краще 
продовжувати усталений бізнес, ніж починати новий, ось тут-то і починають з'являтися формулювання завдань 
конкурентної розвідки (замовлення розвідциклів). Бізнесмен, який зумів втекти від конкурентів, ставить ці 
завдання як суто оборонні. Основу завдань становить отримання відомостей щодо деяких цілком конкретних 
активних дій одного або декількох конкурентів. 

Західні посібники з конкурентної розвідки стверджують, що якщо у компанії немає довгострокової 
стратегії, то конкурентна розвідка для неї марна [3]. На жаль, в Україні таких підприємств поки небагато. Тому 
і доводиться працювати за аналогією фронтової розвідкою за умов позиційної війни, коли і не передбачається 
наказу про наступ. Зазвичай мова йде лише про те, як найкращим чином відображати атаки конкурентів. Це 
сучасний стиль української  конкурентної розвідки. Вже намічаються зрушення в бік активного стилю, що 
базується на власній стратегії розвитку. 

Наведемо кілька прикладів таких дій, за якими доводилося виконувати завдання. Конкурент почав 
демпінгову операцію, різко скинув ціни. Розвідзавдання виглядає так: «На скільки часу у нього вистачить сил, 
коли він (конкурент) видихнеться?». Відповісти на таке запитання непросто, за останні десять років вдало 
відповісти на нього вдавалося лише кілька разів. 

Інший приклад. Пішли чутки, що конкурент освоює новий вид продукції. Запитання в цьому випадку 
звучить приблизно так: «Наскільки це для нас небезпечно?». Також непросте запитання, для отримання 
відповіді на нього доводиться потрудитися пару місяців. Багато часу займають процедури отримання 
інформації про сам продукт, проведені конкурентом маркетингові дослідження, особливості технології та 
проектовані їм обсяги виробництва нового продукту. 

У плані зазначеного вище зсуву в бік повної свободи дій розвідувальні завдання, що стосуються злиттів 
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і об'єднань, зустрічаються і в українській практиці. Справа ця складна, і дані розвідки дуже часто не 
сприймаються адекватно тими, хто замовляв таку роботу і квапив з отриманням результатів. 

Окремий випадок роботи конкурентної розвідки за умов позиційної конкурентної боротьби – 
різноманітні комерційні та інвестиційні пропозиції [2]. Вони можуть виходити не від конкурентів, але 
змінюють конкурентні позиції, розподіл цих позицій на ринку, що склався. За відсутності певної стратегії 
керівництво сприймає це як додаткову турботу, використання можливості, що виникла, але не як початок 
продуманих активних дій. 

Ще один клас задач, який особливо часто ставився перед конкурентною розвідкою в 1990-і рр., – 
доведення конкурента до банкрутства перед придбанням його якимось новим учасником ринку. Адже новий 
власник цілком може почати вести себе більш агресивно, робити зовсім інші, більш масштабні операції на 
ринку. 

Перші замовлення на інформаційне забезпечення активних ринкових операцій приходять при освоєнні 
нових ринкових ніш. Це, в загалі-то, не конкурентна розвідка, а маркетингове дослідження. І вже в рамках 
такого дослідження ставляться завдання вивчення головних майбутніх конкурентів, їх сильних і слабких боків. 

Підведемо підсумки. Отже, виокремлено кілько основних принципів, на яких ґрунтуються конкурентна 
розвідка. Перший: конструктивне уявлення про те, що ситуація на ринку визначається не природним ходом 
подій, а діями конкурентів. Другий: необхідне чітке формулювання завдань перед розвідкою, яку проводять 
уповноважені на це керівники замовника. Третій: обов'язкова (хоча і як фонова) процедура постійного 
накопичення інформації про конкурентів. Четвертий: доводиться аналізувати слабко пов'язані між собою 
короткі тимчасові інтервали та дії конкурентів, які ті вживають протягом цих відрізків часу. 

Остання особливість дуже добре відчувається в описах ринку цінних паперів і в біржовій торгівлі. Там 
паралельно існують фундаментальний і технічний види аналізу. Перший близький до економетрики та 
займається довгими рядами, закономірностями, які можна виявити за цими рядами за допомогою методів 
математичної статистики. Технічний аналіз присвячений вивченню відносно коротких інтервалів, слабко 
пов'язаний з теорією ймовірностей і математичною статистикою і складається з постійних спроб передбачити 
майбутні дії ринкових гравців. 

Ще раз відзначимо, що особливість сучасної української конкурентної розвідки полягає в 
обслуговуванні позиційної конкурентної боротьби, у відбитті атак конкурентів, але не в підготовці наступу на 
них. І, нарешті, головна ідея – краще направляти зусилля на побудову ефективної картини, а не на спроби 
докопатися до справжнього стану справ. Останнє або мінливе, або на з’ясування його точно не вистачить часу. 

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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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ 
 

Павлович О.Р., старший викладач 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,  

м. Одеса 
 
Сучасний соціально-економічний розвиток має високу позитивну динаміку, якщо цей процес визначає 

ефективна і результативна управлінська команда. Управлінський супровід будь-яких реформаторських змін в 
суспільстві є стратегічно перспективним завдяки професійним діям управлінської команди. Складні 
управлінські завдання потребують професійного колективного управлінського інтелекту, який створюється 
професійною управлінською командою. В той же час, ця діяльність може бути результативною лише в тому 
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випадку, коли лідер команди володіє певними професійними якостями. Головним з цих якостей виступає 
вміння адмініструвати як процес створення, так і процес самої роботи управлінської команди [5]. Необхідно 
зауважити, що кадрові можливості будь-якого лідера у формуванні управлінської команди завжди обмежені. Це 
пов'язано з тим, що можна назвати «недостатністю управлінських зірок», особливо в умовах командної роботи. 
У кращому випадку, доводиться задовольнятися середнім рівнем професійної вмілості підлеглих і створенням 
умов для їх професійного зростання в процесі їх практичної роботи. Крім цього, дуже часто доводиться 
формувати управлінську команду, що називається, вже в процесі «бойових дій», проводячи ротацію і відбір. 
Однак час, який буде потрібно для формування оптимального складу управлінської команди має бути 
максимально скороченим. Інакше, цей час може стати негативним фактором, який спочатку знижує 
результативність роботи управлінської команди, а потім зупиняє взагалі весь процес реформаторських змін. 

Відзначимо деякі основні особливості формування управлінської команди з позицій адміністрування 
цього процесу: 

1. Лідер управлінської команди повинен володіти граничним рівнем професійної компетенції в усіх 
напрямках діяльності команди [4, с. 184, 218, 250]. Граничний рівень  професійної компетенції лідера є 
запорукою ефективного складу управлінської команди та можливості командного досягнення достатньої 
результативності управлінських рішень. Крім того, гранична професійна компетенція лідера дає йому системне 
розуміння і використання необхідної та достатньої системи мотивації, в першу чергу, усіх учасників 
управлінського процесу. Отже, граничний рівень професійної компетенції лідера визначається його здатністю в 
досить динамічному середовищі розуміти специфіку роботи членів управлінської команди для реалізації, в 
першу чергу, адміністративних функцій менеджменту – організації, координації, регулювання і контролю. Його 
дії повинні бути підкріплені адекватним механізмом мотивації, яка є «образно кажучи» серцем управлінського 
процесу [2, с. 59-67]. 

2. Управлінська команда повинна бути структурована за рівнями лінійної підпорядкованості і  
специфіки діяльності функціональних служб економічної організації. Лінійні та функціональні повноваження і 
процеси їх делегування повинні бути чітко структуровані з позицій прийняття управлінських рішень, їх 
виконання та персональної відповідальності. 

3. За ключовими напрямами діяльності управлінської команди лідеру, як координатору процесу 
адміністрування всіх робіт, повинен безпосередньо підпорядковуватися тільки один член команди, який має 
певні лінійні або функціональні повноваження. Таким чином, визначається повна особиста відповідальність за 
ефективність роботи і отримані практичні результати. 

4. Необхідно чітко прописати структурно-функціональні права і обов'язки усіх членів управлінської 
команди. Це потрібно не тільки для визначення прав і обов’язків членів управлінської команди, але і для 
розуміння цілей командної роботи і відповідальності кожного члена команди за результати діяльності команди 
в цілому. 

5. Лідером управлінської команди повинна бути запропонована логічна система делегування 
повноважень і персоніфікації відповідальності в точках критичної активності менеджменту (це ті місця в 
організаційно-управлінській структурі економічної організації, де виникають проблеми, що вимагають 
втручання членів управлінської команди для вирішення цієї проблеми). Рівень кризової точки в спіралі 
розвитку визначає рівень професійної компетентності управлінського персоналу і показує його професійні 
можливості приймати результативні рішення і розуміти процеси удосконалення своїх професійних знань. 

6. По кожному лінійному і функціональному напрямку діяльності економічної організації в 
управлінській команді повинен бути фахівець, який знає цей напрямок краще за інших членів команди, 
включаючи самого лідера. Керівнику не потрібен підлеглий, який знає свою роботу гірше ніж сам керівник. Це, 
між іншим, доказує необхідність диференціації процесів управлінської діяльності для визначення пріоритетів 
спеціалізації управлінського персоналу. 

7. В управлінській команді всі структурні ланки повинні працювати на спільну мету, поставлену перед 
командою її лідером. Сам лідер несе персональну відповідальність перед власниками економічної організації за 
досягнення поставлених цілей [4, с. 315]. 

Разом з тим процес роботи управлінської команди включає в себе багато інших напрямків діяльності, 
які не стали предметом нашого дослідження. Ми в основному зосередили увагу на адміністративних функціях 
менеджменту, які, на нашу думку, складають кістяк управлінської діяльності менеджменту економічної 
організації. В результаті нашого дослідження адміністративних функцій менеджменту необхідно зробити деякі 
додаткові висновки: 

1. Якщо говорити про спеціальні знання лінійного управлінського персоналу підприємства, то ними є 
знання процесу адміністрування. Певною мірою знаннями процесу адміністрування повинні також володіти 
керівники функціональних служб підприємства, але питома вага цих адміністративних функцій у порівнянні з 
основним спектром діяльності певної функціональної служби відносно невелика. 

2. Професійні дані і якість адміністративної діяльності вищого і середнього лінійного управлінського 
персоналу цілком визначає результативність всієї системи менеджменту підприємства. Це, в свою чергу, веде 
безпосередньо до досягнення соціально-економічної результативності економічної організації в цілому. 

3. Для подальшого вдосконалення практики керівництва сучасними економічними організаціями 



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

170 

необхідно продовжити фундаментальні дослідження різних аспектів адміністративної теорії та практики у 
взаємозв'язку з розвитком загальної професійної системи менеджменту. 

Таким чином, формування персонального складу управлінської команди з врахуванням системи 
професійних знань, компетенцій і практичного досвіду кожного члена управлінської команди є надзвичайно 
важливим питанням для лідерів і власників сучасних організацій. Тут важливі не окремі компоненти 
професійної підготовки управлінського персоналу, а системна цілісність професійних знань та інтелектуальні 
можливості членів управлінської команди до їх постійного поповнення з врахуванням інноваційних змін у 
розвитку сучасного суспільства. 
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Формування системи інтегрального менеджменту залежить від розвитку і дії певних передумов, які 
прямо впливають на появу нової якості менеджменту, а саме розвитку інтегральної стадії  менеджменту. Серед 
таких передумов необхідно назвати факторні процеси професіоналізації управлінської діяльності, зростання 
інтелектуальності управлінської праці, інноваційність і креативність сучасного менеджменту[3, с. 39-41], 
процеси капіталізації людських ресурсів і розвиток інтелектуального і управлінського капіталів. Важливим 
фактором інтегрального розвитку менеджменту є також розвиток процесу взаємодії науки, аналітики і практики 
менеджменту. Враховуючи зростаючу потребу сучасного суспільства в переході до інноваційної економіки та 
формування механізмів управління знаннями, необхідно акцентувати увагу на дослідженні процесу взаємодії 
науки, аналітики і практики менеджменту з визначенням певних якісних стадій розвитку цього процесу. 
Визначимо основні особливості цієї взаємодії. 

Процес взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту є неоднорідним і має якісні стадії розвитку 
(рис. 1). Принципову логічну схему цього процесу було запропоновано в дослідженнях Кузнєцова Е.А., а саме, 
визначається системна взаємодія  відокремлених стадій  – «зближення – з’єднання 1-го рівня і інтеграція – 
з’єднання 2-го рівня і органічний синтез та інтегральність» [1,с.135-139]. 

Необхідно звернути увагу, що кожна стадія характеризується як визначеним рівнем розвитку науки, 
аналітики і практики менеджменту, так і визначеним механізмом взаємодії. Характеристика кожної стадії має 
своє значення для розуміння об’єктивності формування і розвитку професійної системи менеджменту та її 
результативності. Характер управлінських інновацій також має свої особливості на кожній стадії. Процес 
розвивається таким чином, що перші випадкові і хаотичні зв’язки переростають в зв’язки інтеграційної 
властивості. Далі поступово формуються якісні умови для органічного синтезу, де практика стає продовженням 
наукової діяльності, а наука стає продовженням практики. Інтегральність процесу додає умови нерозривного 
зв’язку, цільності і повної єдності науки, аналітики і практики менеджменту. Між стадіями проходить процес 
біфуркації, що дає можливість визначити розподіл елементів попередньої і наступної стадії. Інноваційні 
процеси, які стимулюють перехід з однієї стадії на більш високу стадію розвитку, створюють науково-дослідну, 
аналітичну і практичну базу інтегрального менеджменту. 

Під інтегральною результативністю менеджменту розуміється система факторних оцінок ефективності 
менеджменту, яка дає дифузію результатів. Це значним чином збільшує сукупну результативність дій 
менеджменту і створює можливості для системного розкриття професійного потенціалу управлінських кадрів. 
Взагалі інтегральний підхід (інтегральна теорія) – це підхід до людини, суспільства і науки, який зачіпає всі 
сфери людської діяльності та здійснюється в рамках систематичної холістичної філософії [2, с. 5-11]. Поняття 
«інтегральний» означає, що в окремо взятій сфері прагнуть синтезувати в єдину складну модель методи і теорії, 
які довели свою коректність в певних контекстах[4, с. 168-170], відмовившись при цьому і від грубого 
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редукціонізму, і від так званого «тонкого» редукціонізму (іншими словами, від невиправданого поширення 
методу, дієвого в одному специфічномуконтексті, на всі інші). 

 

 
 

Рисунок 1. - Механізм взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту [1, с. 136] 
 
Визнання того факту, що професійний менеджмент розвивається саме на основі концепції системно-

інтегральної професіоналізації менеджменту, яку запропонував Кузнєцов Е.А., створює певну логіку 
системного розвитку управлінської діяльності в ХХІ столітті. Нова інтегральна парадигма менеджменту 
базується на інноваційному розвитку економіки і суспільства, що доводить необхідність системного 
професійного навчання кадрів менеджменту на протязі усієї їх управлінської кар’єри. В результаті 
спеціалізованого навчання з’являється ефективність (професійний потенціал) управлінської діяльності, а 
досягнення необхідних планових соціально-економічних показників  буде визначати результативність системи 
менеджменту. Ефективність і результативність системи менеджменту в такому визначені створюють умови для 
формування системи інтегрального менеджменту, як необхідної дієвої сили позитивних соціально-економічних 
змін сучасного інноваційного суспільства. 
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Лук'янчук, П.А. Лукіна, Ю.С. Кобелян/ Щомісячний інформаційно–аналітичний журнал "Економіка. Фінанси. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ 
 

Захарченко В.І., д.е.н., проф., 
Манічева А.В., магістрант 

Одеський національний політехнічний університет,  
м. Одеса 

 
Користь від наявних даних зростає, якщо з’ясовані їх значення. Істина зазвичай розкривається не у 

вихідних даних, а у їх точному тлумаченні, бо конкретний факт можна усвідомити лише в поєднанні з іншими 
фактами [1, с.15]. 

Після попереднього збирання інформації та конкретного формулювання проблеми настає етап 
переробки інформації. Переробка інформації включає таке: 

 систематизацію фактів, які сортують за ступенем їх відношення до того чи іншого питання; 
 виявлення, ґрунтуючись на інтуїції, ключових моментів; 
 побудову припущень, що пояснюють основні факти; 
 отримання, за необхідності, додаткових даних; 
 оформлення висновків та їх перевірка на відповідність іншим фактам [2, с.254]. 
На окремі питання часто вдається отримати пряму і цілком певну відповідь, а щодо інших вимушено 

обмежуються одними припущеннями. 
Необхідно інтуїтивно розуміти, які з моментів є найважливішими, а не концентрувати увагу відразу на 

багатьох, що здатне заблокувати роботу мозку. 
У деяких випадках корисно прокрутити отриману інформацію серед людей, які мають до неї певне 

відношення. Вважаючи, що вони допоможуть виявити будь-які зв’язки з якоюсь побічною інформацією [3]. 
Висловивши певне припущення, його ретельно перевіряють на стикування з усіма даними, і коли тут 

виявиться значна проблема, а факти явно правдиві, потрібно судження змінити. 
Хибна інтерпретація інформації можлива у таких випадках: представлені не все матеріали; деякі з 

наявних під рукою фактів сумнівні; вся увага зосереджується лише на тих повідомленнях, які підтверджують 
очікування і припущення аналітика. 

Для того щоб виявити можливі шляхи розвитку вихідної ситуації, треба дуже чітко уявляти таке: 
 ключові персони конкурентів; 
 те, до чого вони, по суті, прагнуть (як по максимуму, так і по мінімуму); 
 чи є якась система у їх діях; 
 чого в них більше: логіки, емоцій, традицій або випадковостей; 
 чи існує такий союзник, з яким конкурент не перетне явні межі допустимості в його діяннях; 
 вразливі місця конкурента; 
 то, як він оцінює ситуацію; 
 ймовірні реакції на дії з кожного боку. 
У деяких випадках корисно йти не від фактів до побудови гіпотези, а від гіпотези, що висувається, до 

наявних фактів. Так, добре знаючи ключову особу конкурента, подумки поставте себе на його місце і уявіть, що 
за тонку, хитру гру він міг би вести. Виходячи з цього виведіть ряд припущень про його наміри та визначте дії, 
які повинні бути вжиті при кожному з них. Зіставте уявні ситуації та наявні реалії, відберіть ту гіпотезу, яка 
відповідає більшості наявних фактів. 

Оптимальну допомогу в обробці всієї подібної інформації може надати комп’ютер, що не страждає 
суб’єктивністю. 

Отримана конкурентною розвідкою інформація, як і сама система конкурентної розвідки, не є 
самоціллю. Ця система є лише передумовою і одним із засобів ефективної економічної політики та стратегії, 
але сама по собі ніяк не може замінити ні політику, ні стратегію, ні економічну силу фірми. Без реалістичної 
політики керівництва навіть найсучасніші й достовірні розвідувальні дані будуть марні та не принесуть 
підприємству очікуваної користі. 

Матеріали узагальнено для даної доповіді у межах виконання НДР «Конкурентна розвідка в безпеко 
орієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для 
національної економіки і безпеки держави» (№ ДР 0119U002005). 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Кобальчинська Є.О., Акулюшина М.О. 
Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса 
 
Відтворення потенціалу підприємства – це процес безперервного відновлення всіх його складових. 

Просте відтворення потенціалу підприємства здійснюється в незмінних обсягах для відновлення спожитих 
факторів виробництва і забезпечення безперервності його функціонування [1]. 

Розширене відтворення потенціалу підприємства передбачає кількісний та якісний розвиток 
виробничих факторів та інших складових потенціалу, котрі забезпечують вищу результативність його 
діяльності. 

У межах розширеного відтворення можна виокремити три типи розвитку потенціалу підприємства: 
екстенсивний (традиційний), інтенсивний (інноваційний) і екстенсивно-інтенсивний (змішаний). 

У зв'язку з тим, що формування потенціалу підприємства є складним динамічним процесом, орієнтованим 
на максимальну взаємодію з зовнішнім середовищем і забезпечення високої якості реалізації, важливо визначити, 
які саме фактори обумовлюють розвиток його елементів і впливають на їхню збалансованість і ефективність 
використання. 

Очевидно, що в основі побудови системи цих факторів повинен лежати принцип сфери впливу на 
елементи потенціалу, відповідно до якого усі фактори можна класифікувати на зовнішні і внутрішні відносно 
формування та розвитку потенціалу. 

До зовнішніх факторів відносяться економічні, соціальні, політичні, юридичні умови, вплив яких визначається 
обмежувальними або стимулюючими заходами з боку різних державних органів, банків, інвестиційних компаній, 
суспільних груп, політичних сил тощо. Такими заходами, як правило, виступають податкові, процентні ставки, 
законодавчі, етичні, суспільні норми, політичний тиск. 

Крім того, важливим зовнішнім фактором є також ринкові умови на вході (умови конкуренції на ринках 
ресурсів) і виході із системи (умови конкуренції безпосередньо в галузі). 

Перший фактор пов'язаний з вартістю забезпечення кожного елемента потенціалу ресурсами, яка є 
альтернативною вартістю цих ресурсів, тобто цінністю тих альтернативних можливостей, від яких довелося 
відмовитися через спрямування ресурсів в той, а не інший елемент потенціалу з метою максимального досягнення 
цілей [2]. 

 Другий фактор означає, що для завоювання міцних ринкових позицій потенціал підприємства повинний 
відповідати необхідним конкурентним властивостям продукції (ціні, якості, технічним характеристикам, сервісу, 
гарантіям).  

До внутрішніх факторів відноситься, насамперед, стратегія підприємства, для реалізації якої формується 
потенціал, досвід і навички менеджерів, необхідні для реалізації намічених планів, принципи організації та 
ведення бізнесу, якими керуються на підприємстві, моральні цінності й амбіції керівників, а також 
загальноприйняті в рамках підприємства цінності та культура.  

Рішення щодо формування потенціалу орієнтовані на майбутнє і тому базуються на певних 
передумовах, які визначаються потребами клієнтів і впливають на якість «виходу», пов'язані з конкурентами, 
тому що ресурсний потенціал підприємства втрачає свою цінність саме під їх тиском, пов'язані з 
загальноприйнятими настановами всередині підприємства (внутрішні передумови). 

Економічний потенціал є інтегральною моделлю потенціалів, яку можна представити як багаторівневу 
структурну модель. Ефективне використання економічного потенціалу означає можливість для підприємства 
одночасно і раціонально використовувати всі наявні ресурси для досягнення високих кінцевих результатів і 
задоволення потреб в якісній продукції.  

Матеріальною основою є фінансові ресурси, відбиті в балансі підприємства, а величина потенціалу – це 
результат їхніх сукупних зусиль, виражений потенційним прибутком, що залишається в розпорядженні 
підприємства. 

Застосований підхід до формування величини економічного потенціалу припускає виділення проміжних 
рівнів узагальнення потенційних можливостей підприємства.  

Нижнім рівнем є виробничий потенціал, що представляє здатність виробничої системи виробляти 
матеріальні блага, використовуючи ресурси виробництва та формується як результат використання і взаємодії 
техніко-технологічного, інформаційного, інфраструктурного, організаційного, кадрового елементів, а 
результатом його реалізації є фактичний і потенційний обсяг виробництва продукції.  

Сполучною ланкою між нижнім виробничим і загальним інституціональним рівнями виступає 
ринковий потенціал, який формується як результат прояву компетенції виробництва (виробничого потенціалу) та 
рівня ділової активності підприємства, необхідних для задоволення потреб ринку в певному обсязі продукції в 
умовах існуючого маркетингового середовища.  
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Рисунок 1. – Модель  формування потенціалу підприємства 
 
Економічний потенціал формується на інституціональному рівні, характеризується потенційним 

обсягом прибутку, який залишається у розпорядженні у підприємства і складається із інноваційного, 
господарського і фінансового потенціалів. 

Таким чином, структурна модель формування потенціалу підприємства показує, що потенціал будь-якого 
рівня виникає як результат взаємодії ресурсів, що його забезпечують, і компетенцію. 
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Химинець В.В., д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Ужгородський національний університет,  

м. Ужгород 
 

Світовий економічний досвід свідчить, що в основу сталого розвитку гірських регіонів доречно 
закладати саме кластерну модель розвитку високотехнологічних галузей економіки. Під нею слід розуміти 
специфічну форму взаємодії влади, бізнесу, науки і громадськості, яка відбувається в складі територіально-
галузевих добровільних об'єднань та скерована на ефективне використання територіальних ресурсів. Кластерна 
модель вважається ефективною для зростання територій, стимулювання їхнього технічного прогресу та 
підвищення конкурентоспроможності регіонів. Кластер – це локалізована фінансово-економічна та 
територіально-виробнича форма інтеграції взаємодіючих суб'єктів господарювання, капіталів, управління та су-
міжних об’єктів інфраструктури, скерована на виробництво конкурентоздатних товарів або послуг. Кластерна 
модель дозволяє розробляти стратегію розвитку, спрямовану на реалізацію інтересів кожного учасника і 
території, на якій вона реалізована і має істотну соціально-економічну значимість для регіону та країни в 
цілому. 

Кластерна модель в контексті розвитку ідей синьої економіки базується на каскадному виробничому 
циклі – коли відходи одного виробництва стають сировиною для іншого. Зрозуміло, що кластерна модель і 
каскадний підхід дозволяють створювати нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність економіки 
регіонів, зберегти ресурсну базу та екологічну чистоту та активізувати приток іноземних інвестицій. 

В Карпатському регіону є всі передумови для появи кластерів, створення яких не потребує масштабних 
фінансових видатків із боку держави, а лежить у площині вдалого поєднання економічної концепції розвитку, 
адекватного законодавчого забезпечення та дієвих управлінських рішень. У гірських районах Карпатського 
регіону доречно вести мову про формування науково-виробничих кластерів таких галузей: рекреаційно-
фармацевтичної, оптико-електронної, екологічно чистої продукції аграрної та харчової промисловості. 

Ресурсний потенціал визначається кількістю, якістю і збалансованістю 
природних, біологічних, матеріальних, нематеріальних і трудових ресурсів 

Економічний потенціал – це властивість підприємства забезпечити отримання 
стабільного прибутку за певний період основі задоволення потреб споживачів 
 

Ринковий потенціал забезпечує зв’язок підприємства із зовнішнім 
середовищем, а також відображає здатність приносити власнику прибуток від 

продажу ом слід розуміти сукупні можливості суспільства формувати і 
максимально задовольняти потреби в товарах і послугах на основі 

оптимального використанні наявних ресурсів. 
          . 

Виробничий потенціал – це здатність підприємства забезпечити виробництво 
максимального обсягу продукції певної номенклатури  та асортименту з 
метою задоволення платоспроможного попиту за наявного ресурсного 

потенціалу 
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Виробництва цих галузей потребують високої чистоти довкілля, розвинену інфраструктуру та 
висококваліфіковані кадри. Першим двом вимогам Карпатський регіон відповідає в повній мірі, а вищі 
навчальні заклади Львова, Івано-Франківська, Ужгорода і Чернівців у змозі швидко підготувати необхідні 
кадри. Доречно навести декілька прикладів перспективних кластерно-каскадних технологій та виробництв, які 
відносно швидко і без великих капіталовкладень можуть бути реалізовані в гірських районах Карпатського 
регіону.  

Карпатський регіон надзвичайно багатий на поклади бурого вугілля (лігніти), яке до середини 
минулого століття у великих кількостях інтенсивно використовувалося для роботи ТЕЦ при виробництві 
електроенергії (тільки на Ужгородській ТЕЦ ще в 60-ті роки ХХ століття щороку спалювали біля 20 тис. т. 
бурого вугілля). В останні десятиліття буре вугілля на території Карпатського регіону добувають тільки у 
Львівсько-Волинському вугільному басейні. Значну частину вугілля цього басейну використовують 
Бурштинська (розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області, потужність – 2400 МВт, працює на 
30 % потужності, тобто виробляє 800 МВт) та Добротвірська (розташована у селищі міського типу Добротвір 
Львівської області, потужність якої становить 600 МВт) теплові електростанції. Під час згоряння вугілля в 
теплових двигунах ТЕС утворюються шкідливі речовини: закис вуглецю, сполуки азоту, сполуки свинцю, а в 
атмосферу виділяється значна кількість теплоти. Лише одна ТЕС потужністю 1000 МВт за рік спалює 2,5 млн. 
тонн вугілля, «виробляючи» при цьому 6,5 млн. тонн СО2; 9 тис. тонн оксидів сірки; 4,5 тис тонн нітрогену 
оксидів; 490 тонн сполук важких металів і 700 тис. тонн попелу. В той же час з’явилися нові технології, які 
дозволяють із золи бурого вугілля виділяти речовину, з якої у фізико-технологічних лабораторіях можуть бути 
отримані монокристали, які вкрай потрібні для сучасної оптико- і мікроелектроніки елементарного германію, 
для розвитку активної і пасивної оптико- і мікроелектроніки. Попит на монокристали германію сьогодні 
надзвичайно великий у всьому розвиненому світі, а ціна одного кілограму в залежності від розмірів і чистоти 
перевищує ціну на золото. Розрахунки показують, що із спаленої 1 тис. т. бурого вугілля на ТЕЦ, окрім 
основної продукції – електроенергії, можна в замкненому виробничому циклі отримати 0,6-0,8 т. кристалічного 
германію та його сполук. 

Крім того, застосування парових турбін на ТЕС потребує відведення великих площ під водосховища, в 
яких охолоджується відпрацьована пара. Вченими Центру біологічного очищення у штаті Міннесота (США) 
була запропонована технологія поглинання СО2 водоростями що можуть рости у водосховищах для 
охолоджування води. Для розвитку водоростям потрібні лише СО2, вода, поживні речовини та сонячне світло. 
«Побічним продуктом» фотосинтезу є кисень, який у великій кількості виділяється у воду та повітря. Також 
водорості багаті на поживні речовини, зокрема ефірні масла. Згідно розрахунків водорості за рік виробляють 
450 центнерів масел з гектару. Для прикладу з одного гектару вирощеної сої можна отримати 2 центнери олії, 
рапсу та пальми до 10 центнерів олії з гектару. Це пояснюється тим, що водорості є найбільш швидкоростучим 
організмом на планеті – вони в десятеро швидше ростуть ніж цукрова тростина. Залишки, що утворюються 
після екстракції з водоростей біопалива поділяються на: поживні речовини багаті протеїнами (спіруліна), а 
тому придатні як для харчування людей, так і для вигодівлі тварин; ефіри – використовуються для 
виготовлення полімерів, що застосовуються у виробництві косметики; біомаса може бути перероблена на 
етанол. 

Інший шлях перетворення оксиду вуглецю пропонує канадська компанія «СО2 Solutions». Вона 
виробила стандартизовані ферменти, які можуть виділяти СО2, а після цього переробляти їх у вуглецеві 
матеріали промислової якості та навіть у карбонат кальцію для будівельних цілей. 

Запропонований перелік винаходів та інновацій може допомогти зменшити зміни клімату, паралельно 
забезпечуючи населення продовольством, паливом, рідкісними металами та вкрай необхідними новими 
робочими місцями. 

У межах Карпатського регіону можна мати великі економії енергії і сировини в лісо-деревопереробній 
галузі, яка нараховує десятки лісокомбінатів, меблевих фабрик в кожній із областей. Ця галузь, виробляючи 
кінцеву продукцію, продукує велику кількість газоподібних, рідких і твердих відходів. У процесах їх переробки 
виробляється біогаз метан, який за допомогою доступних технологій ефективно розділяється на гідроген, що 
може замінити потреби газу для населення та карбон, який може використовуватися у багатьох хімічних 
виробництвах поширених в регіоні. Стічні теплі води, які при цих виробництвах утворюються у великих 
кількостях, можуть, для прикладу, використовуються для рибних ферм і вирощування водоростей, що 
забезпечить місцеве населення не лише новими і дешевими продуктами харчування, але й дозволить виробляти 
біопаливо. Таким чином, проблема газу для населення гірських районів може суттєво знизитись і взагалі 
відпасти з часом, що дозволить Карпатському регіону стати енергетично незалежним. 

У Карпатському регіоні вже третє століття діє єдине на всю Україну підприємство (Перечинський 
лісохімкомбінат), яке, поряд з деревинним вугіллям, виробляє кислоту оцтову харчова, кислоту оцтову 
технічну, смоли карбамідні, формалін та етилацетат. Карбамідні та тіокарбамідні смоли використовуються у 
виробництві деревних плит, з яких виготовляють сучасні меблі. Етилацетат – складний ефір оцтової кислоти та 
етилового спирту, універсальний розчинник, який використовується в багатьох галузях хімічної промисловості. 
Зрозуміло, що ці речовини у великих кількостях (десятки тисяч тонн щорічно) експортуються до багатьох країн 
світу. В той же час ці виробництва продукують велику кількість надзвичайно токсичних відходів. За 
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підрахунками екологів, у повітря, воду і навколишнє середовище Перечинським ЛХК щодоби викидається не 
менше як 2 т похідних оцтової кислоти, ацетону й фенолів. Останні хімічні сполуки у свою чергу 
використовуються в багатьох виробництвах і є сировиною для отримання інших вкрай потрібних 
речовин.Зокрема фенол використовують при виробництві пластмас, синтетичних волокон, лікарських 
препаратів, антисептиків, фарбників, пестицидів тощо. Потрібні тільки технології для їх виділення, 
ідентифікації та концентрованого збору. 

 
Література: 
1. Химинець В.В. Карпатський регіон у контексті сталого розвитку України / Химинець В.В. // Наук. 

вісник УжНУ. Сер. «Економіка». – 2012. – № 37(Частина 3). – С. 40-45. 
2. Химинець В.В. Сталий розвиток Карпатського регіону в контексті ідей синьої економіки / 

В.Химинець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-
652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т., 2013. – С.256-263. 

3. Сталий розвиток Карпатського регіону в євроінтеграційній стратегії України: [монографія] / В. 
Химинець. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України», 2013. – 528 с. 

 
 
 

СУЧАСНА СИСТЕМА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 
Лук’янчук О.М., ст. викладач кафедри менеджменту  

Мут А.О., студентка 
Одеського національного політехнічного університету,  

м. Одеса 
 
Страхування за своєю економічною природою, будучи необхідним елементом соціально-економічної 

системи будь-якого суспільства, було і залишається однією з основних сфер, які надають гарантії при 
порушенні майнових інтересів у випадках непередбачених явищ. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин роль страхування істотно зростає і набуває все 
більшого значення, так як, з одного боку, це система національного захисту економіки, з іншого – значимий 
внутрішній інвестиційний ресурс. Будучи відносно молодий сферою економіки, страхування ще не має тієї 
необхідної методичноїбази, яка дозволила б їй розвиватися і вдосконалюватися, успішно конкуруючи з 
зарубіжними страховими фірмами.  

Крім того, розвиток вітчизняного страхового бізнесу, спрямоване на створення холдингових структур, 
обумовлює централізоване управління доходами із залученням головною компанією інвестиції дочірніх 
підприємств. 

Доходи і витрати поряд з фінансовими результатами (прибуток і збиток) є найважливішими 
показниками діяльності будь-якої страхової компанії і основними елементами звіту про фінансові результати. 
Велику значимість має правильна постановка обліку щодо формування та розміщення доходів від страхових 
операцій, основу яких складають розрахунковий прибуток, закладений в структурі страхового тарифу, та 
інвестування страхових резервів. 

Ключовим джерелом інформаційного забезпечення управлінських рішень страховика виступає 
обліково-аналітична система. Основною метою управління страховим бізнесом виступають отримання 
прибутку і досягнення необхідної економічної ефективності в процесі подання захисту майнових інтересів 
страхувальників за рахунок коштів страхового фонду.  

В економічній літературі виділяють наступні джерела прибутку страхової організації: 
 прибуток, закладений у тарифі; 
 економію витрат при веденні справи – зниження відносних накладних витрат на гривню страхової 

премії в порівнянні з рівнем, передбаченим у страховому тарифі; 
 зниження збитковості страхових операцій проти рівня, передбаченого в тарифах; 
 позитивне сальдо за операціями вхідного і вихідного перестрахування; 
 доходи від інвестиційної діяльності; 
 доходи від іншої діяльності, які не заборонені законодавством [3, 5]. 
Основним завданням вдосконалення обліково-аналітичноїсистеми страхових компаній виступає 

можливість зіставлення фактичних доходів і витрат зі структурою тарифної ставки відповідного виду 
страхування [1,4]. 

Розподіл нарахованої премії по видами страхування не викликає труднощів в обліковій практиці, в той 
час як питання віднесення витрат на ведення справи на конкретний вид страхування, особливо в частині витрат, 
вимагає окремого розгляду. 
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Відомо, що до складу витрат на ведення справи страхової організації входять прямі та адміністративні 
витрати, а також комісійна винагорода за укладення договору страхування [4]. 

Віднесення прямих витрат по страхових операціях і комісійної винагороди на конкретні види 
страхування здійснюється на підставі первинних документів. Однак на практиці, фактичні адміністративні 
витрати відображаються в обліку без віднесення на конкретні види страхування [2]. 

Як показники, що складають пропорцію при розподілі непрямих витрат, пропонується 
використовувати:  

 відношення числа договорів страхування за видом страхування до загальної кількості договорів 
страхування, укладених за звітний період;  

 відношення страхової премії по кожному виду страхування до загальної суми премії в звітному 
періоді;  

 відношення прямих витрат по кожному виду страхування до загальної суми прямих витрат за 
звітний період. 

Вибір бази розподілу адміністративних витрат за видами страхування доцільно проводити, виходячи з 
функціонального підрозділу, що здійснив відповідні витрати. Процес розподілу адміністративних витрат в 
страхових компаніях за видами страхування повинен містити два етапи: 

Етап I – безпосередній розподіл витрат по функціональним підрозділам організації; 
Етап II – віднесення витрат функціональних підрозділів на конкретні види страхування на основі 

обраної бази розподілу.  
Розподіл непрямих витрат по перерахованим функціональним підрозділам страхової організації 

пропонується організувати в рамках аналітичних субрахунків. Витрати відповідних функціональних підрозділів 
можна розподілити за видами страхування на підставі прийнятої бази. 

Облік страхових виплат за аналогією з витратами на ведення справи слід здійснювати в розрізі видів 
страхування. 

Запропонована система відображення і групування облікової інформації для страхової компанії 
призведе до підвищення її якості, а також дозволить посилити аналітичні можливості бухгалтерського обліку в 
напрямку отримання об'єктивних даних про фактично складену собівартість страхової послуги. 

Реалізація заходів щодо оперативного моніторингу планової та фактичної структури тарифної ставки в 
розрізі видів страхування дозволить менеджерам контролювати рівень витрат на ведення страхових операцій, 
рівень виплат, відповідність планового і фактичного фінансового результату, а також безпосередньо 
конкурентоспроможність і відповідність тарифів окремих видів страхування в ринкових умовах. 
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Розвиток сучасних економічних систем характеризується одночасно двома протидіючими тенденціями: 
глобалізацією та локалізацією ринків. Результатом їх взаємодії та синтезу постає процес глокалізації, який є 
однією із характеристик постіндустріальної економіки. Дослідження сучасних тенденцій глокалізації в 
контексті її трансформаційного впливу на інноваційний розвиток стратегічних товарних ринків, зокрема, 
зернових і хлібних продуктів, має важливе значення для обґрунтування пріоритетів державної ринкової 
політики, стратегій інноваційного розвитку регіональних товарних ринків, нейтралізації ризиків 
зовнішньоекономічній і продовольчій безпеці, що актуалізує доцільність нових розробок у даному напрямі.  

Початковим етапом глокалізації є розширення товарних меж ринку за рахунок появи виробництв 
інноваційних продуктів зі специфічними властивостями, що користуються попитом не тільки на локальних, але 



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

178 

й глобальних ринках. Наступним етапом є експорт даних продуктів, що, з одного боку, сприяє встановленню й 
посиленню інтеграційних зв’язків між локальним і глобальним ринками, взаємопроникненню місцевого ринку 
в світовий ринковий простір, з іншого, призводить до розширення географічних меж ринку, тобто його 
глокалізації. 

Базуючись на емпіричних дослідженнях [1, 2], пропонуємо виділити дві форми ринкової глокалізації: 
внутрішню й зовнішню. Внутрішня глокалізація здійснюється в географічних межах держави і пов’язана, 
зокрема, з міжрегіональною інтеграцією товарних ринків. Зовнішня глокалізація має міждержавний характер і 
орієнтована на інтеграцію місцевого ринку (регіонального або державного) до світової системи. 

Спостереження за динамічно-структурними змінами у виробництві зернових і хлібних продуктів 
Одеського регіону (таблиця 1) дають можливість визначити головні компоненти формування нових тенденцій 
внутрішньої глокалізації або «макролокалізації». За статистичними даними, у 2017 р. Одеська область 
забезпечила 6,9 % валового зернового збору країни, 5,5 %, 6,7 % і 14,6 % державного випуску борошна, 
хлібобулочних виробів та круп відповідно. Незважаючи на існуючу тенденцію скорочення обсягів 
регіонального виробництва борошномельної та хлібної продукції (на 53,8 % і 74,1 % в 2017 р. порівняно з 1990 
р.), за аналізований період частка регіонального випуску в загальнодержавному повільно зростає (з 3 % до 5,5 
% для борошна й з 4,1 % до 6,7 % для хлібобулочних виробів).  

 
Таблиця 1. - Динаміка обсягів виробництва зерна, зернових і хлібних продуктів в Одеській області, тис. тонн* 

Показники Роки 2017 р. у % до: 
1990 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 1990 р. 2010 р. 

1. Зернові культури 2674 2669 2929 3671 3677 3489 4403 4265 159,5 145,6 
у % до валового збору 
держави 5,24 7,02 7,46 5,82 5,76 5,80 6,66 6,89 Х Х 

2. Борошно 233,0 147,7 109,5 111,3 100,7 107,1 109,7 107,6 46,2 98,3 
у % до державного 
виробництва 3,04 5,02 4,16 4,34 4,27 4,84 5,26 5,45 Х Х 

3. Крупи 5,1 5,2 5,5 7,7 25,4 39,1 50,9 54,1 у 10,6 р. у 9,8 р. 
у % до державного 
виробництва 0,5 1,5 1,6 2,1 7,3 10,9 13,6 14,6 Х Х 

4.Хліб та хлібобулочні 
вироби 276,0 107,9 93,9 82,2 78,3 80,8 78,0 71,6 25,9 76,3 

у % до державного 
виробництва 4,1 4,8 5,2 5,3 5,8 6,6 6,7 6,7 Х Х 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [3]. 

Дана тенденція є наслідком, з одного боку, менших темпів скорочення регіонального виробництва 
борошна, хліба і хлібобулочних виробів порівняно з державним випуском, з іншого, розширенням меж 
локального ринку за рахунок суміжних областей, тобто «макролокалізації». Обсяги круп’яного виробництва в 
регіоні порівняно з 1990 р. зросли в 10,6 рази і склали в 2017 р. 54,1 тис. т, при цьому частка Одеської області в 
загальному випуску зросла з 0,5 % до 14,6 %, що є свідченням прискореного розвитку зернопереробної 
промисловості та активізації міжрегіональної ринкової інтеграції. 

Вказану тенденцію підтверджує регіональна структура виробництва борошна, хлібобулочних виробів 
та круп в Причорноморському макрорегіоні (таблиця 2). У 2017 р. Одеська область забезпечила 53,4 % 
виробництва борошна, 61,7 % хлібної й 72,7 % круп’яної продукції в макрорегіоні. За період 1990-2017 рр. 
частка Одеської області у випуску борошна та хлібобулочних виробів зросла на 14,7 % і 11,9 % відповідно, у 
випуску круп – на 44,8 % (порівняно з 2005 р.).  

Такі структурні співвідношення свідчать про подовження каналів збуту зернових і хлібних продуктів 
одеських виробників, розширення меж локального ринку за рахунок суміжних областей, його гнучкість, 
відкритість та міжрегіональний характер. Необхідно відзначити, що Одеський ринок борошномельно-круп’яної 
та хлібобулочної продукції виконує стабілізуючу функцію в розвитку зернопереробної промисловості 
макрорегіону в кризовий період. Загалом Причорноморський регіон у 2017 р. забезпечив 10,2 % і 10,8 % 
державного борошняного й хлібного виробництва, 20,1 % круп’яного виробництва [3]. 

Характерними рисами макролокалізації агропродовольчих ринків Одеського регіону є такі: 
1) розширення меж локального ринку за рахунок суміжних областей, його гнучкість, відкритість та 

міжрегіональний характер; 
2) посилення ролі та стабілізуючої функції Одеського ринку в розвитку зернопереробного комплексу 

Причорноморського макрорегіону, що гальмує темпи скорочення обсягів випуску продукції. 
На підставі емпіричних досліджень до характерних тенденцій зовнішньої глокалізації українського 

ринку хлібопродуктів віднесемо наступні: 
1) розширення товарних меж хлібного ринку за рахунок появи інноваційних продуктів тривалого 

зберігання з унікальними властивостями та їх експорту і, як наслідок, розширення географічних меж 
локального ринку, його інтеграція в світовий ринковий простір; 
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2) значний трансформаційний вплив структурних змін світової торгівлі на експорт вітчизняних хлібних 
продуктів, скорочення його обсягів в 2014-2017 рр., від’ємне сальдо за товарною групою хлібних 
напівфабрикатів, які мають істотний невикористаний експортний потенціал. 

 
Таблиця 2. - Структура виробництва борошна, хліба й хлібобулочних виробів та круп в Причорноморському 
регіоні, %* 

Області 1990 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Зміни (+, -) 
(8-1) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Регіональна структура виробництва борошна, % 

1. Одеська 38,77 47,28 40,02 46,79 45,13 44,18 47,14 53,43 14,7 
2. Миколаївська  34,11 25,99 22,77 16,94 15,27 18,81 20,39 14,75 -19,4 
3. Херсонська 27,12 26,73 37,21 36,27 39,60 37,00 32,47 31,83 4,7 

Регіональна структура виробництва хліба та хлібобулочних виробів, % 
1. Одеська 49,7 51,7 56,9 57,1 58,3 60,2 61,46 61,67 11,9 
2. Миколаївська 25,4 24,9 22,3 21,0 19,9 19,6 17,68 18,17 -7,2 
3. Херсонська 24,9 23,5 20,8 21,9 21,8 20,3 20,86 20,16 -4,7 

Регіональна структура виробництва круп, % 
1. Одеська 100,0 28,26 22,92 20,47 54,43 69,20 70,14 72,69 44,8 
2. Миколаївська 0,0 14,67 6,25 1,06 0,78 0,45 0,38 0,29 -14,4 
3. Херсонська 0,0 57,07 70,83 78,46 44,79 30,35 29,48 27,02 -30,4 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [3]. 

В умовах стагнації глобального попиту на сировинні товари перед державою постає завдання 
модернізації ринкової політики у внутрішньому та зовнішньому вимірі для максимального використання 
переваг глокалізації за одночасної мінімізації її негативних ефектів. Акценти внутрішньої ринкової політики 
доцільно змістити на підтримку регіональних виробників якісних зерно- і хлібопродуктів, сприяти їм у 
сертифікації для експорту до ЄС та інших країн конкурентоспроможних інноваційних товарів. Вектор 
зовнішньої ринкової політики держави доцільно спрямувати на реалізацію експортного потенціалу вітчизняних 
інноваційних хлібопродуктів з високою доданою вартістю шляхом зміцнення позицій експортерів на 
традиційних і освоєння нових зовнішніх ринків. 
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Планування постає важливою частиною менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, головною її 

функцією. Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, для досягнення якої 
потрібні результати ресурси і  його діяльності. В сфері зовнішньоекономічної діяльності планування означає 
також уміння визначати мету зовнішньоекономічної діяльності як складової частини загальної системи 
внутрішнього планування. Основна мета ЗЕД не має відрізнятися із загальною метою підприємства, повинна 
бути направлена на  успішну діяльність за рахунок зовнішніх факторів економічного росту. 

Планування зовнішньоекономічної діяльності  об'єктивно необхідним для будь-якого підприємства – 
суб'єкта ЗЕД. В нашому випадку – це ТОВ «ОДЕТЕКС».  Визначаючи бажані і можливі орієнтири своєї 
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майбутньої діяльності на світовому ринку, ТОВ «ОДЕТЕКС» тим самим зменшує можливість непередбачених 
дій зовнішніх факторів, ступінь ризику, пов'язаного з його діями. 

В залежності від ступеня невизначеності в плануванні існують довгострокові, середньострокові, 
короткострокові плани. 

Довготривале планування охоплює довгі періоди часу (10-25 років). Деколи  довгострокове планування 
прирівнюють із стратегічним, але ці два поняття розглядаються окремо. Стратегічне планування по своєму 
змісту багато складніше довготривалого. Середньострокове планування конкретизує орієнтири, визначені в 
довготривалих планах. Вони розраховані на більш короткий час. 

Донедавна середньострокове планування розраховувалось на 5 років, проте швидкість змін 
зовнішнього середовища зумовила необхідність скоротити термін цього типу планування приблизно до 2-3 
років. В сфері ЗЕД середньострокові плани вирішують завдання, пов'язані з перебудовою існуючих виробничих 
потужностей, оновленням асортименту, розширенням чи звуженням експорту (імпорту), пошуком нових ринків 
збуту і т.д. 

Короткострокове планування – вироблення планів на 1-2 роки. Зазвичай це річний план, який 
нараховує в собі конкретні завдання по здійсненню експортно-імпортних операцій. Вони (операції) містять 
інформацію про строки, об'єми, асортимент, черговість поставок і т.ін. 

Стратегічне планування – це не функція часу, а насамперед функція направленості. Вона не просто 
зосереджена на даному періоді часу, а нараховує в собі сукупність глобальних ідей розвитку підприємства, в 
тому числі в сфері ЗЕД. Тактичне планування як правило охоплює короткостроковій і середньостроковий 
періоди від 0,5 до 2 років (зазвичай рік). Воно має справу з вирішенням того, як повинні бути розраховані 
ресурси ТОВ «ОДЕТЕКС» для досягнення стратегічної мети. Якщо головним питанням стратегічного 
планування є питання: «Чого хоче досягти підприємство?», то тактичне планування спрямоване на вирішення 
іншого питання: «Як підприємство повинно досягти такого стану?». 

Багато підприємств працюють без офіційно прийнятих планів. На їх думку, ситуація на ринку 
змінюється дуже швидко, особливо на зовнішньому, щоб планування приносило користь. Дійсно, зовнішнє 
середовище бізнесу, особливо міжнародного, характеризується швидкими змінами. В західних країнах це 
пояснюється високою насиченістю споживацького попиту, його індивідуалізацією, різноманітним характером. 
Ці зміни попиту диктують зрушення інших факторів середовища: технології, засобів зв'язку і т.д. Відповідно й 
бізнес повинен швидко змінюватися. 

Отже, стратегія виробничого підприємства – це сукупність головної мети і основних способів 
досягнення накресленої мети. Інакше кажучи, розробка стратегії підприємства означає визначення загальних 
напрямків його розвитку. Розробка стратегії ЗЕД означає визначення основних напрямків діяльності фірми в 
міжнародній сфері, на світовому ринку. Важливо ще раз підкреслити, що стратегічні плани розвитку ЗЕД 
повинні бути інтегровані в загальну стратегію розвитку підприємства в цілому. 

ТОВ «ОДЕТЕКС» має перспективи для розширення власної міжнародної активності та завоювання 
нових ринків збуту за кордоном, здійснюючи різні види зовнішньоекономічної діяльності, такі як експортно-
імпортні операції, залучення іноземних інвестицій, створення зарубіжних філій, спільна підприємницька 
діяльності та інші, визначені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Процес повноцінного 
входження України до системи світогосподарських зв'язків багато в чому залежить від якості прийняття 
управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Саме зовнішньоекономічна 
діяльність є не просто невід'ємною частиною господарської діяльності, а ще й вкрай важливою, оскільки 
успішне функціонування на ринках зарубіжних країн є чинником забезпечення розвитку ТОВ «ОДЕТЕКС», 
формування його позитивного іміджу та зростання ринкової вартості. 

Завоювання та утримання ринків зарубіжних країн потребує від керівництва ТОВ «ОДЕТЕКС» 
стратегічного бачення розвитку зовнішньоекономічної діяльності, в зв'язку з чим стратегічний аспект повинен 
мати пріоритет над короткостроковою метою максимізації прибутку від її здійснення. 
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Прагнення зробити бізнес ефективнішим сприяє створенню нових, більш досконалих, ніж існуючі, 

моделей задоволення потреб людини оптимальним чином, що призводить до зростання доходів і / або 
скорочення витрат фірми. Цей процес істотно прискорився в епоху «цифрової трансформації» бізнесу в 
зв'язку з впливом трьох основних чинників: 1) появою нових цифрових технологій, що дозволяють суттєво 
розширювати масштаби ринку без значних капітальних вкладень, скорочувати трансакційні витрати, 
прискорювати процес обслуговування і т.д., 2) зростаючими потребами клієнтів, бажаючих поринути в світ 
цифрових технологій, і 3) діями цифрових конкурентів, які змушують всі компанії переходити на цифрові 
стандарти. На виклики цифрової економіки сучасні фірми відповідають переходом до нових бізнес-моделей, 
тобто реконструюють свій бізнес на базі заміни його центрального елементу. 

Тематика впливу процесу діджиталізації та цифрових технологій на перетворення бізнес-моделей 
багатьма вченими. Різні аспекти цього питання досліджено відомими вченими та економістами, серед яких 
вагомий внесок зробили А. Остервальдер та І. Пінье[1] Г. Боуман, Кунцман А.А [2], Гарифуллин Б. М [4],  
В. Ворабер, К. Лінц, А. Цімерман та інші. 

Мета дослідження полягає в систематизації відмінностей між традиційними і платформними бізнес-
моделями, виявлення основних особливостей цифрових моделей з описом конкретних прикладів 

Найбільш відомою сьогодні бізнес-моделлю є модель швейцарських бізнес-аналітиків Олександра 
Остервальдера і Іва Пінье Business Model Canvas («Бізнес-канва»). У своїй книзі А. Остервальдер і І. Пінье 
визначили бізнес-модель як концептуальний «інструмент», що містить «набір об'єктів, понять і їх 
взаємозв'язків з метою висловити бізнес-логіку конкретної компанії» [1], таким чином, автори поклали в 
основу своєї моделі деталізовану бізнес-ідею, зробили акцент на зовнішньому середовищі фірмі, вважаючи, 
що саме фірми і їх зовнішнє оточення (а не фактори внутрішнього середовища - культура, структура і т.д.) 
забезпечує їй конкурентоспроможність. 

Сьогодні старі, неефективні бізнес-моделі в ряді галузей (банкінг, телеком, страхування, логістика) 
змінюються новими моделями, що відповідають запитам сучасних споживачів. Наприклад, з появою 
мобільних пристроїв і розвитком мобільних додатків більшої популярності набувають так звані 
«платформні» бізнес-моделі [1]. 

Існують різні підходи до класифікації і порівнянні моделей ведення бізнесу. Однак для порівняльного 
аналізу бізнес-моделей в сучасній економіці автори пропонують розділити їх на традиційні і платформні. 
Недавно виникші «платформні» бізнес-моделі створюють цінність для клієнтів за рахунок використання 
цифрових технологій, що дозволяють взаємодіяти різним учасникам економіки в реальному часі за 
допомогою використання електронно-цифрових каналів зв'язку, які забезпечують рівний доступ всіх 
учасників до інформації та її достовірність [2]. 

Яскравими прикладами платформних бізнес-моделей, які змінили традиційні, є сервіс виклику водія 
Uber, сервіс з бронювання квартир Airbnb, сервіс оренди транспорту Делімобіль та ін. Всі ці моделі об'єднує 
те, що вони засновані на загальній базі-платформі, яка дає можливість скоротити трансакційні витрати 
взаємодії між учасниками ринкових відносин за рахунок різкого скорочення комунікацій і усунення 
посередників.  

Для прикладу, і нова (платформна), і стара (традиційна) бізнес-моделі спрямовані на задоволення 
однієї потреби - переміщення клієнта з однієї точки в іншу при мінімальних витратах часу на замовлення 
послуги, здійснення послуги, оплату, отримання зворотного зв'язку і мінімальною ціною за послугу. 
Традиційна бізнес модель для створення цінності використовувала ланку між клієнтом - замовником таксі, і 
особою, яка безпосередньо надає послугу - водій таксі. Дана ланка являла собою колл-центр, який приймав і 
обробляв замовлення і зворотний зв'язок. «Платформна» бізнес - модель прибрала ланку - колл-центр, і 
замінила його новим, більш ефективним інструментом - мобільним додатком, який дозволив скоротити 1) 
тимчасові і 2) фінансові витрати, додавши цінність всім учасникам даних відносин [3, c.24]. 

Для порівняння «платформних» і традиційних бізнес-моделей виділяють наступні критерії : 1) 
часовий критерій: безпосередня (без посередників-агентів) взаємодія учасників ринкових відносин в режимі 
реального часу, 2) фінансовий критерій - низькі трансакційні витрати взаємодії користувачів платформи і 3) 
просторовий критерій: відсутність бар'єрів входу в систему (таблиця 1.). 

В традиційних бізнес-моделях існують чинники, що обмежують можливість ефективної взаємодії 
учасників ринку. Наприклад, міждержавні обмеження не дозволяли замовити будь-який товар з Китаю на 
територію України при мінімальних витратах. Дані витрати могли бути настільки істотні, що губилася 
доцільність такої покупки. Однак сервіс AliExpress дозволив зняти територіальне обмеження і зробив 
торгівлю взаємовигідною. 
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Таблиця 1. - Порівняльний аналіз бізнес-моделей компаній в цифровій економіці [4, c.89] 
Критерій порівняння Традиційні бізнес-моделі Платформні бізнес-моделі 

1. Спосіб взаємодії учасників 
ринкових відносин 

На основі «агентів» або 
додаткових ланок в ланцюжку 
створення цінності 

На основі платформи, що 
забезпечує безпосередню 
взаємодію учасників 

2. Швидкість взаємодії учасників 
відносин 

Низька або середня Висока 

3. Наявність додаткових обмежень 
для взаємодії 
 

Так, територіальні, міждержавні 
тощо 

Ні, платформа в більшості 
випадків дозволяє усунути всі 
додаткові обмеження 

4. Рівень витрат взаємодії 
учасників 

Середній або високий Низький 

5. Витрати компанії на вхід в бізнес Низькі витрати на впровадження 
додаткової ланки взаємодії 

Високі витрати на створення 
платформи 

 
Щодо останнього критерію таблиці - витрат компанії на вхід в бізнес - можна сказати, що в 

традиційній бізнес-моделі на початку закладене використання ланки, що забезпечує взаємодію між 
учасниками економічних відносин. У той же час, створення платформи вимагає великих витрат на розробку, 
проте очікується, що переваги її використання компенсують початкові вкладення. Створення платформи 
вимагає не лише фінансових ресурсів, а й певного початкового рівня довіри потенційних учасників по 
відношенню один до одного і творців бізнес-платформи. Однак, цей початковий рівень довіри користувачів 
бізнес-платформи в ході її функціонування зростатиме за рахунок позитивного зворотного зв'язку ділової 
культури, поступово формуючи свого роду клубну ділову культуру [4, c.91]. 

Таким чином, платформні технології дозволяють об’єднати переваги використання ефекту масштабу 
з індивідуальним підходом до кожного клієнта, забезпечуючи тим самим перевагу в швидкості 
обслуговування клієнтів і витратах за рахунок виключення посередників. Тому сфера застосування 
платформних бізнес-моделей - це галузі з високою часткою інформації. Однак, подальшого дослідження 
потребують перспективи використання бізнес-платформ в галузях з відносно низькою долею «інформації», 
таких, як машинобудування, не відбувається різкого скорочення витрат продукції в результаті переходу до 
цифрових платформ. Впровадження бізнес-платформ в будь-якій галузі вимагає кардинальної зміни системи 
управління фірмою, тому воно являє собою високо витратний інвестиційний процес. 
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В епоху стрімкого технологічного прогресута глобалізації одним із найважливіших факторів, що 

впливає на подальший розвиток суспільства, є тенденція до прискорення розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій. Наукові досягнення в сфері електронних засобів зв’язку та комп’ютерних систем, 
застосування електронного документообігу та прагнення до автоматизації процесів на всіх етапах діяльності 
створили основу для виникнення нових форм ведення бізнесу. 

Визначення системи електронної комерції, інструментом реалізації якої виступає всесвітня 
комп’ютерна мережа Інтернет, не має єдиної інтерпретації серед вітчизняних та зарубіжних авторів, проте всі 
науковці сходяться в тому, що це модель бізнесу, яка забезпечує повний замкнутий цикл операцій, які 
включають замовлення товару (послуги), проведення платежів, участь в управлінні доставкою товару 
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(виконання послуги), що реалізується з використанням електронних засобів та інформаційних технологій, та 
відрізняється своєю зручністю, швидкістю та точністю збору, обробки та передачі інформації [1]. Виникнення 
подібної моделі ведення бізнесу було обумовлено необхідністю розробки покращеної інфраструктури для 
успішної торгівлі, потребою в зниженні витрат підприємницької діяльності та загостренням конкуренції на 
ринку.  

Останні роки в Україні спостерігалосязростання об’єму ринку електронної комерції, що свідчить про 
збільшення довіри покупців до роботи Інтернет-магазинів та відповідає всесвітній тенденції до збільшення долі 
інтернет-торгівлі в загальному об’ємі  роздрібної торгівлі [2]. Проте існує певний ряд негативних чинників, які 
перешкоджають бізнесу, що використовує систему електронної торгівлі. До них можна віднести недосконалість 
законодавства, низька платоспроможність населення, слабкий розвиток системи електронних розрахунків та 
недовіра до них частини споживачів. 

Основна цінність електронної комерції для покупця полягає в економії часу на вибір, покупку товару 
або послугита в зручності її механізмів. Продавці ж мають можливість не тільки скоротити витрати, збільшити 
ринки збуту та оптимізувати бізнес-процеси, а й отримати надійну маркетингову інформацію, більш ефективно 
розподілити кошти на просування та рекламу товару та продемонструвати конкурентні переваги власного 
продукту. 

Формування системи електронної торгівлі відбувається на базі віртуальних торговельних майданчиків, 
таких як електронні каталоги, аукціони та електронні біржі. Відмінності між ними полягають в диференціації 
надаваних послуг, структур та розв’язуваних завдань [1]. Так, електронні каталоги призначені для укладення 
разових угод між сторонами, аукціони мають на меті швидко реалізувати товар й знизити витрати на зберігання 
надлишкових та швидкопсувних товарів, а електронні біржі задовольняють термінові потреби для постійних 
перевірених гравців. 

Організація ефективної роботи системи електронної комерції потребує врахування багатьох важливих 
елементів:систем та підсистем електронного бізнесу, засобів, методів та способів ведення е-торгівлі. Деякі 
елементи використовуються вже десятки років й довели свою ефективність. До них відносяться засоби 
електронного обміну даними (ElectronicDataInterchange, EDI), електронного переказу коштів 
(ElectronicFundTransfer, EFT), планування корпоративних ресурсів (EnterpriseResourcePlanning, ERP) [3].  

Без системи електронного документообігу та системи обліку ресурсів неможливий раціональний та 
ефективний менеджмент не тільки в умовах електронної торгівлі, а й в усіх видах підприємницької діяльності. 
Раціональне логістичне управління та коректне відображення наявності продукції на складах дозволить 
уникнути ситуацій, які зашкодять іміджу компанії. Підсистема доставки товарів є одним із найскладніших 
аспектів організації систем електронної комерції, тому що потребує велику кількість логістичних операцій, 
пов’язаних з просторовими і часовими переміщеннями реалізовуваних товарів від їх місця зберігання до 
покупця. Забезпечення високої якості доставки вимагає ретельного перегляду організаційної структури 
підприємства та створення спеціальних відділів або окремих працівників, які будуть відповідати за все аспекти 
логістичної діяльності [4]. 

Для приваблення клієнтів необхідно ретельно спланувати роботу Web-сторінки, забезпечити зручність, 
логічність та легкість виконання замовлення, оплати та здійснення зворотного зв’язку. Привабливий дизайн та 
інтуїтивний інтерфейс каталогів та прайс-сторінок дозволить збільшити кількість онлайн-покупців та 
забезпечити передачу інформації від покупця до потенційного покупця. 

Платіжні підсистеми дозволяють покупцеві здійснити оплату вибраного товару через Інтернет,  не  
змінюючи при цьому свого місцерозташування. Доцільним та клієнтоорієнтованим рішенням є надання різних 
варіантів оплати: накладений платіж, безготівковій розрахунок, оплата готівкою або онлайн платіж. 

Арбітражна або правова підсистема має на меті вирішення суперечливих ситуацій легітимним 
способомвідповідно встановленим правилам та правовим нормам. Для збереження прозорості у відносинах 
продавець-покупець необхідно чітко прописувати всі аспекти та нюанси надання послуг в договорі, який 
укладається кожного разу при придбанні товару клієнтом. 

Враховуючи наявність перерахованих вище складових ефективної роботи електронної комерції, можна 
підсумувати, що завданням менеджера підприємства, що займається електронною комерцією або використовує 
її як один із видів діяльності, є чітко визначити цілі та принципи якості обслуговування клієнтів й сформувати 
систему стандартів обслуговування, продажу та доставки товарів. Менеджеру необхідно розуміти реальні 
умови торгівлі на рівні конкретних продуктових сегментів і елементів логістичного ланцюжка, комбінувати 
світовий досвід множинних галузей і бізнес-моделей в єдину, цілісну модель для кращої відповідності 
реальним умовам [5]. 

Можемо зробити висновок, що система електронної комерції – перспективний спосіб реалізації бізнес-
проектів, який дозволяє отримати значний економічний ефект, скоротивши деякі ланки в ланцюзі поставок від 
продавця до кінцевого споживача, що дозволяє знизити ціну й зробити товар більш привабливим для клієнта. 
Формування системи електронної комерції вимагає застосування сучасного комп’ютерного та програмного 
забезпечення й ретельної організації всіх процесів всередині фірми. 
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Environmental problems are global in nature. If our natural resource requirements continue to grow as now, in 
2050, equivalent to 2.8 planets will be needed to sustain humanity's life. There are two main possible scenarios of our 
planet’s ecological development. Without worldwide radical measures the current consumption level in 2040 - 2050 
will require twice as much resources as there are on the planet Earth [1].  

Therefore, we are living on the expense of future generations and the irreversible point of no longer 
regenerating ecological, economic and social degradation consequences would be reached. Global environmental 
agreements, the development of environment preserving management systems and tools, environmental education of the 
society and individual reach to decrease personal ecological footprint can redirect the development of our planet Earth 
towards sustainable ecological health development.  

Ukraine is an example of country that needs a new ecological consciousness. Obviously, essential new steps 
are needed, the transition to such development, which will solve the social, financial, fuel and climate problems in a 
complex way. According to scientists, the concept of a "green economy" can be a decision. In fact, until the recognition 
of the "green" economy as a mechanism for sustainable development, it remained the privilege of rich countries. UNEP 
defines the "green" economy as enhancing the welfare of people and providing social justice, while significantly 
reducing the risks to the environment and increasing poverty among the population. The green economy model implies 
economic growth combined with environmental sustainability.  

The transition to such an economy can be provided by annual investments in the amount of 2% of world GDP 
(approximately $1.3 billion) for 2012-2050. The conducted simulation showed that the scenario of "green" investments 
will provide in 5-10 years higher annual growth rates than investments in business as usual [2]. 

Improving the environmental situation ceases to be a line in the expenditure of the state budget, but becomes 
the very essence of the new economic system. That is, the state forms new economic conditions for doing business that 
attract investments in the development of new "green" industries and the ecological transformation ("greening") of the 
traditional economy. 

The annual turnover of the "green" economy in the EU is over 300 billion euros, equal to 2.5% of GDP. It 
already employs around 3.4 million people, which is 1.5% of all employed. A quarter of all investments are directed in 
pure technology. For example, wind energy has the maximum increase in investment compared to other sectors of the 
EU economy in recent years.  

Today there is ample evidence that the greening of the economy does not prevent the creation of material 
goods or jobs, and that investing a lot in the "green" sector are targets for the growth of financial well-being and 
employment. 

Public and private investments that reduce carbon pollution, increase resource efficiency, and prevent 
biodiversity loss need to be supported through targeted government spending and policy reforms [3]. 

Many countries use different tools of the "green economy" in their national policies and development 
strategies. The Republic of Korea was the first country to announce the implementation of the concept of "green" 
growth as a national strategy. In 2003, South Africa introduced a tax on polyethylene bags. In Brazil, 95% of all 
aluminum cans and 55% of all plastic bottles are recycled; half of all paper and half of the glass are recycled.  

The Europe 2020 strategy emphasizes smart, sustainable and inclusive growth as a way to overcome the 
structural weaknesses in Europe's economy, improve its competitiveness and productivity and underpin a sustainable 
social market economy. The Europe 2020 strategy is used as a reference framework for activities at EU and at national 
and regional levels. EU governments have set national targets to help achieve the overall EU targets, and are reporting 
on them as part of their annual national reform programs. Climate change and energy targets: 
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- greenhouse gas emissions 20% lower than 1990 levels; 
- 20% of energy coming from renewables; 
- 20% increase in energy efficiency. 
In the context of the resource and energy dependence of Ukraine, the replacement of the "brown" industrial 

economy with the new "green" as a strategic priority gives a chance to ensure the national security in the coming 
decades. 

The Cabinet of Ministers of Ukraine supported the draft law "On the main principles (strategy) of state 
environmental policy for the period up to 2030", which will be submitted to the Verkhovna Rada for consideration. The 
document defines strategic goals for Ukraine that relate to environmental education, environmental norms, reducing 
environmental risks for ecosystems and public health and developing a state system of environmental protection (Table 
1).  

Expected results from the policy: in 2030 Ukraine will have no dependence on the depletion of non-renewable 
natural resources and pollution of the environment. The process of environmentalizing the economy has two dimensions 
– environmental modernization of the economy and the formation of new "green industries" of the economy. 

 
Table 1 - Indicators of the implementation of the state environmental policy 

 Current state Future state 
Energy from 
Renewable Sources 

4% of total consumption 17% 

The woods 15.9% of the territory 17,5% 
Atmospheric air 2 out of 3 people breathe air with excessive 

pollution 
GHG emission reduction by 60% 
 

Emissions to 
atmospheric air 

3,078 million tons Not more than 60% of the 1990 level 
 

Waste 50% is to burying 35% is to burying  
Access to drainage 
systems 

2% - village population 
87.1% - urban population 

80% - village population 
100% - urban population 

 Every branch of economy and politics lives 
by its own laws with its own economic 
priorities 
No state or local plan or program has 
passed a strategic environmental 
assessment 
Economic growth is accompanied by 
deterioration of the environment 

Environmental priorities are included in all 
sectoral programs and plans. 
Strategic environmental assessment has been 
conducted for 100% of the plans and programs 
The relationship between economic growth and 
increased use of natural resources and pollution 
of the natural environment has been torn down 

 
New green areas: hydropower; wind power; solar power engineering; bioenergy; introduction of eco-labeling; 

development of organic agriculture; adaptation of the economy and population to climate change; increasing energy 
efficiency of housing; formation of a system of sustainable consumption; "green" construction of energy-saving 
technologies and materials produced with minimized environmental damage; development of "green" tourism; 
introduction of "green" technologies into production; development of "green" transport - trolley buses, trams, electric 
cars, bicycles; formation of the carbon market; green purchases; green tariffs for electricity [4]. 

To bring this about, it is important to study and understand enabling factors and mechanisms at the crossroads 
of policies and real economy dynamics that could accelerate and direct the transformation. In Ukraine the policy of 
environmental behavior is implemented by NGOs. For instance, "Living Planet" systematically outfit measures aimed at 
implementing the tools of the "green" economy to the state-level management system. Not only NGO’s and the formal 
education sector, but also commercial organizations, public administrations, industrial companies and corporations, 
trade unions, individually or in 20 some form of public-private partnerships. New forms of sponsoring will complement 
the governmental support to environmental education.  

The other important issue is target group. Youth are approached through their own media, in their own 
language. Employers are starting to communicate to motorists in a businesslike approach within the frame work of the 
company’s mobility plan. In the country side farmer’s wives are confronted on the ‘point of sale’ with the choice for a 
environmental friendly product. Tour operators are discovering more and more ‘green’ destinations to supply a growing 
market [5]. 
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Дослідження проблематики формування та розвитку квазіінтеграційних структур на основі вітчизняних 
машинобудівних підприємств доцільно проводити в контексті загальної економічної динаміки 
машинобудування України.  

Машинобудування лідирує серед інших галузей промисловості у використанні високих технологій. 
Зазвичай його вважають менш наукомістким сектором в порівнянні з такими інноваційними галузями, як ІКТ 
або фармацевтика. Однак, саме машинобудуванню належить ключова роль в поширенні передових машин, 
устаткування та виробничих процесів в інших галузях економіки. Велика частина біо- і нанотехнологій, 
виробництва сучасних матеріалів, мікро- і фотоелектроніки в значній мірі залежить від інновацій в 
машинобудуванні [1]. 

Машинобудівна промисловість є основним джерелом постійних інноваційних ініціатив розвинутих 
країн світу. Тому в США щорічно на наукові дослідження в машинобудуванні витрачається 2-2,5% ВВП, в 
країнах Євросоюзу – близько 3% ВВП, в Японії – 3,2% ВВП..  

Машинобудування – найважливіша комплексна галузь обробної промисловості. У його складі понад 70 
галузей і 300 різних виробництв. Світове машинобудування випускає понад 3 млн. видів виробів. Продукція 
галузі різна за масовістю випуску. Наприклад, літаків в світі випускається близько 1 тис. на рік, 
металорізальних верстатів – 1,2 млн.шт., тракторів – 1,3 млн.шт., автомобілів – 40-50 млн.шт., електронної 
техніки – 150 млн.шт. тощо [2]. 

Отже, машинобудування займає 1 місце в світі серед інших галузей за кількістю зайнятих (близько 80 
млн осіб) і за вартістю продукції, що випускається (близько 38% вартості світової промислової продукції). 
Галузь найбільшою мірою сприяє поглибленню спеціалізації, концентрації та кооперації в світовому 
господарстві. Обсяги виробництва в машинобудуванні залежать від попиту на продукцію кінцевих споживачів. 
Це призводить до чергування економічних підйомів і криз у світовому машинобудуванні [1;3]. 

Машинобудівний комплекс України об'єднує понад 30 галузей і 50 підгалузей національної економіки 
та представлений металургійним, гірничошахтним, підйомно-транспортним, енергетичним, судно-, авіа-, 
автомобілебудівництвом, виробництвом машин і механізмів для хімічної й нафтохімічної, легкої та харчової 
промисловості, сільськогосподарським, будівельно-дорожнім машинобудуванням, виробництвом верстатів, 
інструментів, машин і обладнання для збройних сил країни. Випускаючи засоби виробництва для різних 
галузей економіки України, машинобудування забезпечує комплексну механізацію та автоматизацію 
виробництва, тим самим бере участь у прискоренні впровадження науково-технічних досягнень. Крім того, від 
частки машинобудівної продукції в експорті залежить і статус країни, її місце в міжнародних інтеграційних 
процесах. На початку 90-х років ХХ століття машинобудування в Україні виробляло близько 1/3 загального 
обсягу промислової продукції. Галузева структура машинобудування охоплювала безліч напрямків – від 
сільськогосподарського машинобудування до верстатобудування, авіаційної, суднобудівної та ракетно-
космічної промисловості [3]. Але частка його продукції в загальному обсязі промислового випуску зменшилась 
з 30,5% у 1990 р. до 6,4% у 2017 р. Тому, принципово проблемним фактом залишається розвиток саме 
вітчизняного машинобудування.  

Авторами неодноразово зазначалось про актуальність створення квазіінтеграційних структур 
(наприклад, [4]). Адже зазначені структури відрізняються від інших інтегрованих структур адаптивністю, 
гнучкістю та «м’яким» управлінням.  
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Основними передумовами створення квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних 
підприємств визнано такі:  

1) стратегічні: створення нових ринків; технологічне лідерство; оптимізація положення на ринку 
(попит і пропозиція, продуктовий ряд, технології); вихід на нові ринки; 

2) соціальні: розвиток інтелектуального потенціалу й мобілізація персоналу; створення нових робочих 
місць; збільшення доходів персоналу;  

3) організаційно-економічні: збільшення обсягів продажів; зниження інвестиційних ризиків через 
координацію зусиль під час реалізації спільних проектів; вигоди від інтенсифікації використання власної 
інфраструктури та можливостей у використанні інфраструктури інших учасників; поліпшення якості керуючих, 
операційних і підтримуючих бізнес-процесів; зниження транзакційних витрат; підвищення прозорості 
комерційної діяльності агентів; створення спільних підприємств з метою впровадження результатів 
інтелектуальної діяльності; 

4) техніко-економічні: впровадження інновацій (технологічних, маркетингових, організаційних, 
екологічних, стратегічних, управлінських, естетичних); реалізація спільних НДДКР; розширення 
непродуктивних витрат і потреба в контрактації; формування ефективної мережі субпідрядників, розширення 
методів використання наявних і впровадження нових ресурсів (сировини, матеріалів, технологій); завантаження 
вільних виробничих потужностей і збереження внутрішніх виробничих резервів. 

З досвіду країн з розвинутою економікою найбільш перспективними формами квазіінтеграційних 
структур на основі машинобудівних підприємств є бізнес-групи, що діють як стратегічні альянси, мережеві 
кооперації (Network), кластери, віртуальні організації тощо. Але розвиток зазначених структур в Україні 
відбувається досить повільно. Дослідження причин несприйняття вітчизняними підприємцями перспективної 
форми квазіінтегарції надали можливість стверджувати про їх необізнаність стосовно формування, 
функціонування та управління ними.  

Створення квазіінтеграційних структур спостерігається у двох випадках. В першому  це стихійні 
формування певних кіл взаємопов'язаних підприємств-партнерів. В другому – організовані мережі з достатнім 
рівнем довіри між її учасниками, при посередництві спеціально підготовленого зовнішнього агента 
(«мережевого брокера») [5]. Різниця полягає лише в наявності (відсутності) керуючого органу в квазіструктурі. 
В обох випадках – це реакція на хаос (динаміки з позитивною, але обмеженою метричної ентропією, тобто, 
встановлення спонтанного порядку до раптових зовнішніх та внутрішніх змін). У будь-якому разі можна 
стверджувати, що всі квазіінтеграційні структури  це самоналагоджувальні, самонавчальні системи, що 
самоорганізуються та саморозвиваються. Їх характерні ознаки: стійкість (щодо змін зовнішнього середовища) 
та синергія (щодо внутрішніх ефектів). 

Розвиток квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств запропоновано 
здійснювати організовано. Адже зазначені структури характеризуються різноманітністю і різноякісністю своїх 
учасників.  

Створення машинобудівних квазіструктур зорієнтовано на формування осередків з однорідних 
елементів (підприємств) по типу: базові, допоміжні, додаткові, обслуговуючі. І це значно полегшує 
дослідження відповідної структури, особливо в її формалізації й моделюванні. Такий розподіл підприємств-
учасників надає можливість побудови ланцюжка створення вартості.  

Так, до базового елементу віднесено машинобудівні підприємства, їх основна функція  виробництво.  
Будь-яка система має «вхід» і «вихід». У технологічних процесах вхід-вихід забезпечують суміжні 

підприємства. До «вхідних» віднесено підприємства ресурсного забезпечення, наприклад, підприємства 
металургії (виплавка металу), коксохімічної промисловості (виробництво: скла, каучуку, паливного вугілля), 
інвестиційні компанії тощо. До «вихідних»  промислових замовників.  

Створення кінцевого продукту також пов’язано з допоміжними підприємствами, їх утворюють 
постадійно взаємопов’язані та взаємодіючі виробництва: науково-дослідні установи (науково-дослідні 
лабораторії, технопарки), логістичні та електроенергетичні компанії, зварювальне виробництва та інші.  

Останній елемент включає обслуговуючі підприємства. З їх допомогою технологічний процес буде 
повним і досконалим. Вони дозволяють задовольнити та збільшити споживчий попит. Зазначений вид елементу 
представляють освітні установи (підготовка кваліфікованих кадрів), торгівельні компанії, підприємства з 
утилізації відходів, представництва післяпродажного обслуговування, консалтингові компанії, інформаційно-
комунікаційні агентства, фінансові та банківські установи, екологічні служби тощо. 

Отже, зі збільшенням складу базових, суміжних, допоміжних та обслуговуючих елементів 
розширюється їх інфраструктурне коло. Це призводить до відносного збагачення сукупності виробництв 
взаєпов’язаними ланками, збільшення кількості проектів та диверсифікації діяльності кожного учасника 
поокремо й структури вцілому. 

Характер функціональної взаємодії елементів істотно залежить від їх якісної визначеності. Це 
призводить до необхідності розчленування всіє сукупності елементів (базових, суміжних, додаткових, 
обслуговуючих) квазіструктури на компоненти. Кожна з них являє собою безліч однорідних елементів 
структури, що проявляється в спільності виконуваних функцій. При розробці концепції квазіінтегарційних 
структур на основі машинобудівних підприємств запропоновано наступні компоненти: 1) виробничу; 2) 
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маркетингову; 3) інноваційно-технологічну; 4) сировинну; 5) управління; 6) підготовки кадрів; 7) фінансового 
обслуговування; 8) обслуговування споживачів.  

Згадані компоненти перебувають між собою в різних організаційних відносинах і функціональних 
зв'язках. Поняття «зв'язок» висловлює ту обставину, що одне явище існує або розвивається в певній залежності 
або підпорядкованості від іншого. Наявність зв'язку накладає взаємні обмеження на поведінку (зміну, 
функціонування) елементів учасників квазіструктур на основі машинобудівних підприємств, тому наступним 
етапом формування та розвитку жаданого ефективного утворення є відстеження зв’язків між учасниками 
згаданих компонент. Це дозволить уникнути небажаних (зайвих) учасників та оптимізує її склад (межі). 
Зазначене зумовлює необхідність проведення теоретичних та науково-методичних досліджень зорієнтованих на 
вивчення зв’язків між учасниками квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств. 
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