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In the conditions of bifurcation transformations of the business environment, due to several 

various reasons, the investigation of the competition policy vectors of an international consulting 
company. The relevance of the topic is due to the phenomenal quintessence of the competition 
policy strategy, which is the core of the formation mechanism of successful dominant foreign 
economic activity of the company within the global space of innovative economy taking into 
consideration the specific characteristics of consulting sphere. 

The purpose of the work is to develop a theoretical and methodological justification and 
practical recommendations on the competition policy of an international consulting company. 

According to the research, it was found that a significant contribution to the development of 
methodological features of the company's competition policy based on economic and mathematical 
modeling, made the following specialists: A. M. Brandenburger, W. Broll, P. Dixon, K. Arrow, F. 
Kotler, J. F. Moore, B. J. Neilbaff, M. Posner, M. Porter, J. Schumpeter, O. G. Yankovy. Most 
aspects of the topic have already been reflected in the works of experts. However, rapid changes 
necessitate a comprehensive study of the competition policy of an international company.. 

It is essential to note that the company's international competitiveness is a relative concept 
that operates not only on the scale of a particular market segment but also tied to a time interval. 
With the constant quality and cost characteristics of the international company's its competition 
policy in foreign markets can change a lot over a short period. Factors of the external and internal 
environment that directly impact the competition policy of an international consulting company are 
presented in Fig. 1. [3, p. 470]. 

 
Figure 1 – Factors influencing the competitiveness of an international consulting company 

 
The most optimal methods of analyzing the competition policy of an international consulting 

company are index (benchmarking, Herfindahl-Hoffman index, Rosenblut index, integral valuation 
method), matrix (BCG matrix, Ansof matrix, Shell/DPM matrix) and graphical methods 
(competitiveness radar, profile method, map of strategic groups). Today (due to computer 
implementation) the methods of matrix factor analysis are becoming more widely used. PCA-PM 
methods (matrix regression analysis), PLS-PM (Project on Latent Structures Path Modeling or 
projection-regression on latent structure) to model the relationships between latent variables, such 
as company competition policy are also used [2, p. 27]. They analyze large-scale data in a poorly 
structured environment. Based on the axiological approach, the use of IT systems (software and 
databases) by international consulting companies to ensure the excellence of developments, such as 
Salesforce, AX MSFT Dynamics, CRM Sales, ERP system, Service Console, should be outlined. In 
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general, according to statistical research WSP | PARSONS BRINCKERHOFF, net profit of 
companies due to the introduction of, for example, CRM-system Salesforce increased by 8% in a 
year and a half, as well-established management significantly increased customer satisfaction [1]. 

It is essential to assess the level of market monopolization by calculation of the Herfindahl-
Hirschman index (HHI), which is defined as the sum of the squares of the percentages of each 
market participant. It is crucial also to calculate the concentration index (CR), which shows the 
market shares of a given number of the largest players, and the Herfindahl-Hirschman index for the 
10 leading consulting companies. This example illustrates the shortcomings of the concentration 
index. The formula for calculating the Herfindahl-Hirschman index is given below, where Si is the 
share of each market participant [3, p. 470]. 

              (1) 
      (2) 

The four-part concentration indicator (CR4 - Concentration Ratio) is presented below and in 
table 1, allowing to assess the degree of market monopolization and is a value inverse to the 
intensity of competition [1]. 

                                      (3) 
                                (4) 
Therefore, the calculation of indices showed the following results: 
HHI = 7,932 + 7,512 + 8,86 2 + 10,522 + 11,432 + 7,522 + 10,892 + 7,332 + 9,322 + 8,492 

+ 7,992  = 888,72; therefore CR11 = 97,79. 
It is extremely rare when absolutely all market participants and their shares are clearly 

identified. Thus, for practical application, the formula takes into account the largest players in 
descending order of their market share (influence). So, with an arithmetic reduction in the number 
of market participants, the value of HHI increases exponentially. 
 
Table 1 – Calculation of concentration ratios of 10 main competitors of consulting company 
Concentration 

Index CRn Calculation of the indicator for 2020 Value 

CR3 11,43+10,89+10,52 0,3284 (32,84%) 
CR4 11,43+10,89+10,52+9,32 0,4216 (42,16%) 
CR6 11,43+10,89+10,52+9,32+8,86+8,49 0,5951 (59,51%) 
CR8 11,43+10,89+10,52+9,32+8,86+8,49+7,99+7,93 0,7543 (75,43%) 
CR11 11,43+10,89+10,52+9,32+8,86+8,49+7,99+7,93+7,52+7,51+7,33 0,9779 (97,79%) 

 
According to the calculations, the market of consulting company with a value of HHI <1000 

is free, does not require additional regulation and belongs to type III segmentation of markets with a 
low level of monopolization. The obtained value of CRn does not reach the threshold value of the 
moderate level of concentration calculated for the first six companies (42%), which indicates a high 
level of development of competition relations. However, since CRn is an arithmetic sum, it actually 
ignores the distribution of market shares, so it should only be considered as a complement to other 
economic indicators. 
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The problem of research of processes of consolidation and integration in the world market of 

civil aircraft, and all is wider finding the continuation in civil aircraft of the CIS countries is an 
important and actual scientific problem in modern conditions. Models of consolidation and 
integration of subjects of the world aviation market have extremely progressive character, therefore 
application of the given models in realities of Ukraine will allow to create conditions of qualitative 
growth and strengthening of positions of domestic civil aircraft. The questions of research of 
theoretical bases of integration and consolidation of aviation subjects were repeatedly investigated 
in the world economic theory of civil aircraft, in the CIS countries these questions were considered 
seriously enough in the Russian Federation. In the present work the author offers own system of 
theoretical bases of consolidation and integration of aviation subjects on the basis of regional 
airlines and airlines-leaders of Ukraine.  

The scope is description and a substantiation of theoretical positions, laws and motives of 
consolidation and integration on the basis of airlines of small aircraft with the subjects operating in 
the market of aviation activity. 

On the basis of the regional transport aviation actually represented by the set of regional 
passenger airlines on airplanes (AP) of 2-3 classes, consolidation and integration may takes place 
both in horizontal, and in vertical interrank direction.  

Vertical integration represents association of regional transport airline and subjects of small 
aviation. The factors, which are directing regional aviation (on which base there is an association) 
are: 

– expansion of the business towards the directions similar with basical one (the general 
commercial interest and expansion); 

– creation of network transport structure for assistance in increase of efficiency of the main 
business components; 

Integration by the first principle usually carries multifunctional character – strong regional 
passenger airlines as a rule can invest into accompanying spheres of aviation business, such as 
agricultural aviation, air taxi services. As a rule creation of the integrated aviation structures as a 
part of regional airline and aviation structure of small aircraft can take place in the form of the 
projects directed on development of the market of local passenger air service on AP of small 
aviation. Similar experimental decisions have practical reflection in work of regional airlines of the 
CIS countries only sometimes whereas in world practice similar integration takes very wide place, 
and motives of the given integration in the developed countries are caused exclusively by a creation 
principle multirank network aviatransportation structures of type [1].  

The network system the organization of transportations with a central outcome in the 
regional center is now a basis and actually the most effective model of the organization of air 
service in separately taken territorial segment. The given model in the western terminology is 
known as "hub" which usually is a large central airport. The model of "hub" type is effectively 
realized in the developed countries at many levels – beginning from a small province or territory 
and finishing frameworks of groups of the states. In the given model the role of small aircraft 
function is to transfer of passengers and cargoes from the final local airports to the central center 
from which their further movement is provided with airline more a high rank is taken away. 
Therefore, in practice of the developed countries it is very extended integration of aviation 
structures of different ranks for creation of network aviatransport structure of type "hub", thus 
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degree of this integration of subjects varies largely – from alliances equal in rights to legally 
uniform regional or national airline. The given model is very useful and effective both for the client, 
and for airlines: Airlines of different ranks function in the conditions of absence of a competition in 
system, which in all potential aids to their development [2]. However, in Ukraine, in the conditions 
of almost full dying off of system of local transport air service «the regional airline – local airlines 
of small aircraft» type model looks for today improbable. But, the similar model is easily enough 
realized and extremely perspective as the given segment of the market is almost completely 
undeveloped, and it is obvious that because of a strong competition in a foreign market one of 
favorable directions of development of the Ukrainian airlines is home market working out. Both 
principles have enough wide implementation in world practice, interfunctional integration is 
realised very often by strong regional airlines for maintenance of functional completeness of 
aviatransport services in the regional markets. In Ukraine consolidation of regional aviatransport 
subjects is really possible only in an one-functional direction as in system of regional air service on 
AP 2-3 classes in Ukraine really exist only one functional sector: passenger transportations. The 
potential of internal cargo air service is mainly concentrated in capital, the regional component of 
specialised cargo air service practically does not exists.  

The conditional factor of consolidation of one-functional aviation transport structures at the 
regional level, maintaining AP of 2-3 classes, under condition of harmonious section the mime of 
the given regional market consists of following components: 

– collective protection against an external competition and expansion on the regional 
market; 

– maintenance of optimum service of a volume of passenger traffic at the expense of 
attraction corresponding aircraft technicians of participants of association; 

– maintenance of an optimality in the organisation of maintenance service aircraft 
technicians; 

– maintenance of an optimality in system of administrative expenses and expenses on the 
organisation of sales of air service;  

The degree of integration at regional level usually has weak character, as a rule, the 
consolidated regional air carriers represent an alliance of the airlines equal in rights connected 
among themselves by a number of the general structures. Association of structure of regional airline 
and the regional airport represents a particular interest. 

In practice of the developed countries the formation of this type are absent, the remote 
analog of similar synthesis is participation of the aviation companies in a share capital of the 
airports of the basing, however in this case the given synthesis it is possible to name conditional and 
narrow only consolidation, in sense of presence of certain legal interrelation between these subjects, 
in economic-organizational sense the grouping of infrastructures of the airport and airline is absent.  

In domestic practice there is an extensive experience of existence of incorporated 
aviagroups, and long enough time – in market conditions. As the given practice has shown, such 
united creation is very favourable airlines though the airport also had essential benefits from similar 
integration. Thus degree of advantage of integration for the airport sharply increases with fall of its 
rank and the importance in aviatransport system.  

In modern conditions there are two variants of incorporated structure on the basis of regional 
airline: with the weak regional airport and with the regional airport-leader. Thus in the first case 
airline domination will have the expressed character, in the second case it is possible to consider 
only association on a basis equal in rights. 

In case of association of infrastructures of regional airline and the weak regional airport on 
the basis of airline technological motives of association for airline will be similar to motives of 
association in sphere of small aircraft: optimization of expenses of airport handlings of own aircraft 
technicians, a the configuration of airport structures under the own necessary industrial-political 
positions. But in this sphere, with increase of a rank of the airport, increases as well its value of its 
benefit component. Therefore, this factor already plays an appreciable role the given level in 
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strengthening of integration tendencies. Also, thus the airline receives also the essential item of 
expenses on the maintenance of such enough difficult structure as the airport of regional value 
which generally will be much more on size than benefit creating one. Consequences of merge of 
regional transport aviation with the weak regional airport first of all will be had by unprofitable 
character at least at the first stages of coexistence [1,3].  

Creation of united structure with the regional airport-leader with an active role of airline it is 
really possible only on a basis equal in rights. For airline in this case motives to association are 
following important factors: 

– optimization of expenses on airport handlings; 
– possibility of influence on competitors through airport component; 
– involving in the activity of financial resources of the airport-leader; 
For the airport-leader which carries out successful independent activity and possesses good 

economic stability, practically there are no powerful factors for its consolidation with regional 
aviation companies. On the contrary, the factors set forth above for the airport-leader carry negative 
sense: at association the airport loses direct profit on airline service, receives risk of a covering at 
own expense losses from the aviation activity which percent for the given business category is 
extremely high, encumbrance by aviation structure limits its commercial maneuvers in mutual 
relations with other airlines. Therefore association in which the airline plays a role equal in rights, 
favourable only airlines, and not favourable to the airport-leader, in modern conditions is really 
impossible. 

Integration of aviation structures of transport aircraft of an average link and aviation 
providing structures is shown, as well as in small aircraft, mainly in aviation-industrial sphere. 
Almost all the large aviation both engine-producing associations and factories of aviation repair 
works have the integrated cargo-passenger airlines as structural divisions. Overall objectives under 
the given integrated transport airlines for aircraft factories first of all are:  

– assistance and maintenance of industrial activity of the enterprises; 
– maintenance of constant possibility of performance of technical testing (routing flights, 

flights) transferred in repair or again let out aircraft technicians; 
The commercial component from market usage of APs in the given sphere usually is taken 

away on the minor plan though plays an appreciable role the market of air service, especially cargo. 
Also as well as in sphere of the small aviation, the given integrated airlines possess powerful 
technical and economic stability and potential and represent strong contenders, and often occupying 
exclusive niches in the markets. 

Integration of infrastructures of airlines of an average link and subjects of not aviation 
spheres in the developed countries is realized on following main motives: 

– industrial necessity for maintenance of primary activity of an aviation component; 
– functions of business aircraft; 
By the first principle are uusually integrating the airlines which are engaged in specialized 

freight traffic which are included in system of the large transport-forwarding companies (“DHL”, 
etc.). Rarely we see integrated transport airlines on AP of the middle rank, performing special 
aviation works or transportations which are a component of a production cycle of the core business 
parental structures. Such airlines possess usually good technical and economic potential and 
financial stability, they are strong against the general commercial risks, but as competitors in the 
free aviation market they practically don't act, as operate mainly with a view of own parental 
structures [3]. 

In the business aviation maintaining AP of an average link, there are two models of the 
organization of airline:  

– own strongly integrated; 
– corporate weakly integrated; 
In the first case the airline is usual structural division of parental structure. But in view of 

very high cost of the maintenance and operation of business AP jets of middle class, the quantity of 
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business jets is very insignificant, and the business structures who really contain own business 
aircrafts even of an average link even in world scales, is very small. Therefore in world practice the 
wide implementation has the second model of the organization of airline of business aircrafts - 
corporate weak integratedя. In this case a number of business structures establishe as a rule the 
separate airline which management is carried out by collective body, and planning of performance 
of business flights is carried out by means of joint configuration according to the account of 
interests of all structures-founders. At realization of similar model by its main advantage is the 
specific economy of means of each founder separately, and theoretically insufficient efficiency is 
compensated by the effective organization of planning of flights.  

The sphere of leading airlines in the developed countries of the world are been involved into 
the processes of consolidation and integration most widely. In sphere of such airlines realization of 
principles of consolidation and integration on the basis of airlines-leaders as a rule occurs in a 
homogeneous environment of the aviation companies. 

Principles of consolidation and integration on the basis of airlines-leaders are realized in a 
vertical directions (integration of airlines of different ranks), in a horizontal direction (consolidation 
of the airlines of equal rank), and in transnational scale (creation of alliances of leading airlines of 
groups of the countries). 

Vertical integration with the aviation subjects of lower rank, and also deeper integration 
with construction of multirank verticals of aviation structures as a rule is initiated from above by 
airline-leader. Motives of similar integration are the following: 

– expansion and coverage of the market in the area of reduction of scale of transportations; 
– creation of network aviatransport structure of "hub" type;  
In the small states which number in the world is great, we see frequent these two principles 

merge in model of uniform national airline which as a rule, covers a vertical of scale of internal air 
service on all depth and carries out the international flights from state capital. Integration degree 
between links of different ranks can be various, it is defined by operating conditions of aviation 
subjects in the market. Strong integration as a rule takes place in the conditions close to exclusive 
(national airline) when links of different ranks don't have necessity of maneuvering and 
transformation under the influence of a competition, or on the contrary, in the conditions of very 
rigid competition when it is necessary accurate and operative mutual connections of the divisions 
for deduction of positions. In the competition conditions the middle degree integration can have 
weaker interrank communications for giving to the links the certain market manoeuvrability [1].  

Integration of airlines-leaders and the airports of different ranks represents a particular 
interest. At the level of the airports-leaders integration with airline-leaders looks improbable as they 
both successfully carry out their activity and don't need encumbrance each other by creation 
multifunctional and difficult infrastructure, significant benefit from formation which for both these 
subjects is absent. 

In a variant of formation on the basis of the Ukrainian airlines-leaders of vertically 
integrated structure, including the weak regional airports and the local airports, motives and models 
of integration of aviation structures of the given ranks will be identical to the above-stated motives 
and models. 
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В даний час у світовому секторі авіаційних послуг для забезпечення його 
довгострокової конкурентоспроможності ключовою детермінантою є застосування 
ефективної цифрової стратегії, що зазнає істотної трансформації, оскільки для нарощування 
конкурентоспроможності важливий не тільки граничний приріст ефективності, а й 
безпрецедентно швидке упровадження нових цифрових технологій. 

Міжнародна конкурентоспроможність авіакомпаній у довгостроковій перспективі 
буде змінена із застосуванням широкого спектру революційних інноваційних технологій [1], 
нових моделей надання послуг, а також ступенем «оцифровування» ключових бізнес-
процесів. 

Цифрова трансформація для авіакомпаній більшою мірою буде стосуватися перегляду 
системи взаємовідносин з клієнтами, а саме акцентування на «цифрового споживача», і ця 
тенденція буде посилена за рахунок глобальних цифрових платформ і онлайн-агрегаторів у 
сфері туризму. У корпоративних стратегіях авіакомпаній всебічні проєкти цифрової 
трансформації стають все більш значущими. Ці проєкти, зокрема, стосуються 
спеціалізованих інноваційних послуг, наприклад, авіаподорожі по підписці, створення 
спеціалізованих корпоративних фондів венчурного капіталу, укладання контрактів гібридних 
типів. 

Цифрова трансформації на світовому ринку авіаційних послуг схильна до багатьох 
екзогенних шоків, зокрема національним нормам права, які не можуть швидко адаптуватися 
до змін на ринку. Основною проблемою, що обмежує цифрову трансформацію галузі, 
залишаються нормативні відмінності у країнах, що стосуються вимог конфіденційності та 
безпеки даних [2]. 

Існує декілька аспектів, у яких найбільш чітко проглядається цифрова трансформація 
на світовому ринку авіаційних послуг. Наприклад, спостерігається перегляд усієї системи 
взаємодії з клієнтами, оскільки очікування споживачів трансформуються під впливом 
цифровізації, що обумовлює необхідність адаптації стратегій авіакомпаній на основі нових 
інструментів, додатків і нових продуктів. 

Авіакомпанії використовують онлайн-програми не тільки для реєстрації клієнтів на 
рейс, але і як канали зворотного зв’язку з клієнтами (наприклад, відстеження багажу). За 
рахунок технологій розпізнавання осіб вже випробовуються технології віртуального 
контролю посадки на рейс. Глобальні цифрові платформи виступають в якості основи для 
створення нових цінностей на зовнішньому, по відношенню до авіакомпанії, рівні, тобто 
інновації створюються у зовнішньому середовищі [3]. Наприклад, компанія Google вже має 
технології для організації кооперації між авіарейсом і агрегатором таксі Uber. Разом з тим 
законодавства розвинених країн все в більшому обсязі акцентується на обмеження 
використання персональних даних, включаючи біометричні дані, і це веде до того, що 
авіакомпанії модернізують і переглядають свою політику щодо управління даними, щоб 
гарантувати захист прав споживачів на конфіденційність. 

Наступним аспектом цифрової трансформації в секторі авіаційних послуг є перегляд 
підприємствами своїх бізнес-процесів для забезпечення гнучкості бізнесу і його миттєвої 
адаптації до змін на світовому ринку. Крім партнерств з іншими компаніями в інноваційній 
сфері важливим напрямком роботи є аналітика великих даних, що дозволяє аналізувати і 
розуміти поведінку споживачів і їх переваги. 
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Сучасний етап використання цифрових технологій в бізнес-процесах авіаційного 
сектору може припускати використання технологій доповненої реальності у виробництві, 
використання робототехніки в спрощення надання послуг. Багато авіакомпаній є складними і 
великими організаціями, що працюють одночасно на декількох глобальних цифрових 
платформах і пов’язані з великою кількістю бізнес-процесів у різних країнах світу. Для 
адаптації до контексту цифровізації світової економіки важливе спрощення і консолідація 
цих процесів за рахунок модернізації власних платформ. Корпоративні стратегії 
міжнародних авіаційних компаній все більше акцентуються на проєктах цифрової 
трансформації. Крім того, має місце розвиток спеціалізованих підрядників – постачальників 
послуг, що знаходяться за межами компетенції авіакомпаній. 

Авіаційна галузь займає важливе місце у житті суспільства, будучи задіяною у 
багатьох сферах життя: перевезенні пасажирів, пошти, вантажів та багажу, виконанні 
сільськогосподарських робіт, будівництві. Розвиток міжнародних відносин та глобалізація 
економічних процесів стимулюють розвиток повітряних перевезень, зростання попиту на 
швидке та зручне транспортне сполучення. 

Україна володіє досить потужним потенціалом та має наукову і промислову базу, що 
представлено 25 підприємствами, які можуть розробляти й удосконалювати авіаційну 
техніку. Незважаючи на досить складні економічні обставини, Україна поки що зберігає свій 
базовий науковий, технічний і виробничий потенціал [4], що дав змогу розробити і 
сертифікувати останнім часом декілька зразків техніки цивільної авіації, яка конкурує зі 
своїми світовими аналогами. 

Загалом спостерігаються позитивні зрушення у сфері авіаційних перевезень України, 
але, незважаючи на них, також існують і деякі проблеми в цій галузі: нестабільність 
кон’юнктури зовнішніх ринків, що впливає і на активність перевезення авіатранспортом 
пасажирів і вантажів; криза внутрішнього ринку авіаційної техніки, пов’язана з 
недостатньою кількістю коштів у авіаційних компаній для оновлення парку повітряних 
суден; відсутність у авіаційній галузі власних фінансових ресурсів, потрібних для її 
розвитку; нерозвиненість кредитних механізмів і лізингу з фінансування виробництва і 
постачання літаків; відсутність стимулів для вітчизняних та іноземних підприємств щодо 
інвестування у авіаційно-будівельну промисловість; недостатнє та неповне фінансування 
робіт, передбачених державною цільовою програмою розвитку цивільно-авіаційної техніки 
України; посилення конкуренції, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку з боку 
закордонних авіапромислових компаній. 

Головним вирішенням багатьох проблем, що наявні на сьогодні в Україні, може бути 
саме фінансовий авіалізинг. Як свідчить світова практика, застосування цього механізму 
фінансування є досить успішним і має місце у країнах з різним рівнем економічного 
розвитку. Саме лізинг дозволяє на вигідних умовах для всіх зацікавлених сторін забезпечити 
розвиток авіаційної галузі країни, що стратегічно важливо сьогодні в Україні. 

Україна належить до не багатьох держав, які володіють повним циклом створення 
авіаційної техніки, і посідає вагоме місце на світовому авіаційному ринку в секторі 
транспортної та регіональної пасажирської авіації. 

Подальший розвиток авіаційної промисловості свідчить про цілком можливе 
збільшення обсягів розробки та виробництва авіаційної техніки, зокрема за такими 
напрямами, як літакобудування (регіональні пасажирські та транспортні літаки), авіаційне 
двигунобудування, авіаційне агрегатобудування, бортове радіоелектронне обладнання, 
орієнтоване на використання супутникових систем зв’язку, навігації та спостереження, 
надлегкі та легкі літальні апарати, вертольотобудування, безпілотні літальні апарати. 

Для стабілізації фінансово-економічного становища підприємств авіаційної 
промисловості необхідно скористатися зростанням попиту на світовому ринку на 
пасажирські та транспортні літаки. 

Світовий ринок авіаційних перевезень є одним з основних елементів світового 



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

131 

господарства та відіграє важливу роль у процесі закріплення взаємозв’язків між країнами. 
Авіаційні перевезення є найбільш глобалізованими, оскільки це підтверджується постійним 
зростанням їх динаміки. З розвитком та поширенням глобалізаційних процесів, 
інформаційних технологій, лібералізаційних тенденцій у світі відбуваються і відповідні 
зміни в умовах функціонування авіаційних перевізників. Вдале пристосування до змін є 
запорукою успіху суб’єктів ринку та закріплення національної позиції на світовій арені. 

Література: 
1. Білявський В.М. Реінжиніринг в системі управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. 2017. Вип. 93. С. 7–17. 

2. Михальченко І.Г. Глобалізація як чинник створення стратегічних альянсів : 
світовий досвід та можливості для українських авіакомпаній. Проблеми системного підходу 
в економіці : збірник наукових праць. Національний авіаційний університет, 2007. Вип. 23. 
С. 322–326. 

3. Смерічевський С.Ф., Михальченко І.Г. Особливості трансформації світового ринку 
авіаційних перевезень. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 
2015. Вип. 2 (46). С. 29–37. 

4. Білявський В.М. Характеристика сутності та структури соціально-економічного 
потенціалу торговельного підприємства. Економіка : проблеми теорії та практики. Вип. 264 : 
Т. VІ. 2010. С. 1547–1557. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
КОНКУРЕНЦІЇ 

 
Н.М. Куреда, к.е.н., доцент 

А.С. Зиза, К.О. Ярка 
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради 
Запоріжжя, Україна 

 
Важливою складовою економіки України є банківська система, яка через 

забезпечення фінансового обороту сприяє розвитку галузевих підприємств, реалізації 
платоспроможного попиту, фінансового забезпечення виробництва товарів та їх реалізацію. 
Деякі вчені виділяють два види банківського менеджменту – фінансовий (управління 
фінансовими процесами, що здійснюються у комерційному банку), та організаційний 
(організація та управління колективом, створення організаційних структур і систем 
забезпечення діяльності банку) [1]. Операційна діяльність банку здійснюється у контексті 
банківського менеджменту, націленого на наступні об’єкти: залучення та розміщення 
ресурсів; власний капітал; продуктовий ряд; маркетинг; організаційні структури; персонал і 
праця; інформаційні потоки; внутрішньобанківські відносини; матеріально-технічна база; 
фінансовий інструментарій; облік і звітність; фінансові результати; безпека; зв’язки з 
громадськістю та інші. Однак банківська установа функціонує у певному ринковому 
просторі в системі господарських суб’єктів. Тому, на наш погляд, доцільно розглядати 
банківський менеджмент, і як управлінську систему щодо зовнішнього ринкового 
середовища. Такий підхід у розумінні видів банківського менеджменту дозволяє управляти 
низкою питань та вирішувати ряд проблем, пов’язаних з функціонуванням банку у 
реальному ринковому бізнесі у системі різних господарських суб’єктів (банківської, 
виробничої, та інших сфер економіки).  

Метою даного дослідження є виявлення напрямків банківського менеджменту щодо 
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отримання конкурентних переваг банківськими організаціями.  
Як і в будь-якій сфері господарської діяльності банки, як виробники різних 

фінансових послуг ведуть боротьбу за споживачів своєї продукції. Приведена динаміка у 
табл. 1 кількості комерційних банків в Україні відображає вплив кризових подій в економіці 
2014 – 2016 р. з відповідним та подальшим зменшенням їх кількості до 2021 року. Кількість 
діючих комерційних банків за період 2008-2021рр. знизилась у 2,4 рази. У цей же період з 
2017 року по даний час кількість комерційних банків з іноземним капіталом не суттєво 
зменшилась, а з їх числа кількість банків з 100% іноземним капіталом зросла (23 банки).  
 
Таблиця 1 – Динаміка кількості комерційних банків в Україні з 2008 по 2021 рр. [2] 

Роки Кількість 
діючих банків 

З них з 
іноземним капіталом 

У т.в. зі 100% 
іноземним капіталом 

На 1.01. 2008 175 47 17 
На 1.01. 2014 180 49 19 
На 1.01. 2016 117 41 17 
На 1.01. 2017 96 38 17 
На 1.01. 2018 82 38 18 
На 1.01. 2019 77 37 23 
На 1.01. 2020 75 35 23 
На 1.01. 2021 74 33 23 

 
Зменшення кількості комерційних банків викликано конкуренцією між ними за 

наступними показниками діяльності: активи, пасиви, кредити і депозити та відсоткові ставки 
по них, прибутковість, рентабельність та інші.  

Станом на 2021 р. ступені надійності, а, значить, конкурентоспроможності банків 
України склались наступним чином: найвищий рівень - Укрсиббанк, Credit Agricole, 
Кредобанк; високий рівень - Правекс банк, Райффайзен банк Аваль; державні банки - 
Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Приватбанк; достатній рівень - Прокредит банк, ОТП 
банк. На українському фінансовому ринку активні позиції займають українські банки із 
зарубіжним походженнями їхніх кінцевих бенефіціарів: Правекс банк – походження банку з 
Італії, Райффайзен банк Аваль – з Австрії, Прокредит банк – з Німечини, Credit Agricole банк 
та Укрсиббанк – із Франції, ОТП банк – з Угорщини. Таким чином, інтереси кінцевих 
бенефіціарів з різних зарубіжних країн можуть реалізуватись у банківському менеджменті 
українських банків. Приватні українські банки за останні 10 років виявились 
неконкурентоспроможними, оскільки на даний час серед групи з 14 найбільших банків лише 
1 належить приватному вітчизняному акціонеру. За останні 10 років практично 100% 
банкрутств відбувалось саме у приватних українських банках. Це свідчить про 
неефективність їх менеджменту. Разом з цим Національний банк України недавно ввів 
додатковий критерій іншого рейтингу банків, а саме: уперше визначив перелік об’єктів 
критичної інфраструктури в банківській системі України. До цих об’єктів критичної 
інфраструктури в банківській системі України було віднесено банки, стале функціонування 
яких забезпечує стабільність банківської системи, має суттєве значення для економіки та 
безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес. 
Це – системно важливі банки та банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє 
часткою понад 75% від статутного капіталу банку. До цієї рейтингової категорії банків 
Національний банк України включив: АБ "УКРГАЗБАНК", Акціонерний банк "Південний", 
АТ КБ "ПриватБанк", АТ "А-БАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ 
"Ощадбанк", АТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ 
"Укрексімбанк", АТ "УКРСИББАНК", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".[3] Віднесення 
перерахованих банків до групи важливих для економіки України вимагає від їх менеджменту 
не тільки орієнтації на ефективність бізнесу, а й підвищеної соціально-економічної 
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відповідальності. 
В цілому проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що сам менеджмент, як 

система управлінських, організаційних, стимулюючих, контролюючих заходів, повинен 
стати фактором досягнення конкурентоспроможності банку.  
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Фінансове управління виступає найважливішою частиною загальної системи 
управління підприємством незалежно від обраної сфери бізнесу. Кожен підприємець має на 
меті досягти такого рівня прибутковості, який й би забезпечив виробничо – фінансовий та 
соціально – економічний розвиток. Проте сучасні кризові явища, котрі породжують низку 
проблем, в умовах регульованої ринкової економіки, не сприяють як розвитку 
підприємницької діяльності, так і знижують її результативність. Підприємства не отримують 
допомоги від держави проте підлягають загальній системі оподаткування, стикаються з 
політикою держави щодо зросту комунальних платежів, відсутністю пільгової системи у 
вирішенні виробничих питань, відчувають суттєвий вплив карантинної політики та 
інфляційного навантаження на ціновий фактор. Вижити в ситуації, яка склалася в 
підприємницькому середовищи стало можливо без прийняття інноваційних стратегічних 
фінансових рішень. Потребують удосконалення всі ланки управління підприємством серед 
яких більшість науковців та фахівців виокремлюють саме фінансовий сектор. 

Проблема фінансового управління представників підприємницького сектору не є 
новою про, що свідчать чисельні наукові розробки та доволі змістовні наукові праці. Серед 
науковців, котрі займалися різними аспектами фінансового управління мікроекономічного 
рівня можна назвати таких як А.І.Даниленко [1], О. О. Демчик [2], В. М. Федоров,. В. М. 
Опарін та Т. В. Паєнтко[3], А.. М. Кравцова [4], І. Б. Медведєва та М. Ю. Погосова [5] та 
інші. У своїх монографічних дослідженнях науковці розкривають окремі питання 
фінансового управління підприємствами, визначають проблеми, пропонують напрямки їх 
вирішення проте потребує більш поглибленого дослідження сутнісна характеристику 
понятійної категорії «фінансове управління підприємством » так, як відбуваються значні 
зміни у фінансовій політиці країни взагалі. При цьому потребує вивчення питання рольового 
впливу якісно розробленої системи управління фінансами на загальну стратегію розвитку 
сучасного підприємця. 

В свою чергу, А.І.Даниленко [1]та О. О. Демчик [2] пропонують визначати понятійну 
категорію «управління фінансами державного підприємства». На їх погляд дану понятійну 
категорію варто розглядати як «...невід’ємну складову загального управління державним 
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підприємством з визначенням комплексу принципів, методів та форм організації управління 
всіма аспектами його фінансової діяльності». При цьому оцінка результативності управління 
фінансами державних підприємств, науковці вважають, має базуватись на таких основних 
методологічних принципах: врахування особливостей створення і функціонування цих 
підприємств; узгодженість із принципами оцінки результативності їх господарської 
діяльності вцілому; здійснення її на основі економічних критеріїв; узгодженість з основною 
метою цього управління; вираженість у відповідній системі оціночних показникі. 

У своїй праці В. М. Федоров,. В. М. Опарін та Т. В. Паєнтко[3] звертають увагу на той 
факт, що фінансове управління виступає базисом розвитку підприємства, одним із видів 
функціонального управління і тісно пов’язане із загальним стратегічним управлінням. Крім 
того, науковці уточнюють, що об’єктом фінансового управління є фінансово господарська 
діяльність суб’єктів господарювання. З огляду на зазначене, науковці пропонують розуміти 
поняття «управління фінансами підприємств» як управління потоками вхідних і вихідних 
коштів підприємства для формування, розподілу і використання необхідних фінансових 
ресурсів, максимізації прибутку підприємства, підвищення рентабельності та 
платоспроможності.  

Ми погоджуємося з думкою А. М. Кравцової.[4] стосовно того, що якісно поставлене 
фінансове управління незалежно від форми власності підприємства виступає базисом його 
розвитку так, як різні інноваційні впровадження ,антикризові заходи не матимуть реальної 
адаптованості без певного резерву власних фінансових ресурсів, які накопичено в результаті 
вдало обраного управлінського циклу. Виходячи з такої позиції науковець вважає, що 
фінансове управління підприємством доцільно розглядати як «...як вид підприємницької 
діяльності, що передбачає комплекс сегментів управління фінансовими потоками з метою 
отримання прибутку». У монографічних дослідженнях І. Б. Медведєва та М. Ю. Погосова [5] 
підкреслюють той факт, що формування механізму фінансового управління можна 
розглядати як елемент забезпечення фінансової стійкості підприємства, один із факторів 
забезпечення фінансової безпеки організації. 

Таким чином, проведені дослідження те, що на підприємстві необхідно формувати 
таку систему фінансового управління, при якій домінуюча роль відводиться перспективним 
фінансовим рішенням у динаміці. Розуміння суті понятійної категорії «фінансове управління 
підприємством» сприяє прийняттю більш виважених управлінських рішень та підкреслює 
важливість формування власного базису, резерву для розвитку у майбутньому. Ми вважає 
сутнісний зміст даної категорії полягає в наступному: фінансовий базис підприємства, який 
враховує принципи і функції фінансів, визначається шляхом обробки інформаційного 
фінансового потоку та передбачає проведення моніторингу за процесами накопичення, 
формування та розподілу фінансових ресурсів, котрі забезпечують розвиток у майбутньому. 
На наш погляд такий підхід має декілька переваг: включення поняття фінансовий базис 
свідчить про вид предмету управління, визначено джерела прийняття фінансового рішення 
та передбачено введення моніторингу за рухом власного фінансового ресурсу підприємства. 
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Високотехнологічні промислові підприємства мають деякі особливості 

функціонування, пріоритетним є запровадження системи agile-менеджмент – ітераційний 
метод планування та керування проектами і процесами. Українські національні вимоги на 
державному рівні щодо здійснення космічної діяльності, зокрема, розробки проєктів об’єктів 
космічної діяльності, має ряд особливостей [1]. 

Оцінювання фінансових ризиків при інвестуванні проєктів. Діючі норми 
законодавства передбачають подання потенційним позичальником Міністерству фінансів 
копії висновку державної експертизи, проведеної органом влади, що проводив експертизу, 
відповідно до статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність», можливе 
забезпечення виконання зобов’язань перед державою та іншої інформації, необхідної для 
проведення оцінки спроможності позичальника реалізувати проект, разом із підтвердними 
документами [2]. 

Експертиза повинна включати такі компоненти: відповідність інвестиційного проекту 
вимогам законодавства; узгодженість екологічних, економічних і соціальних інтересів; 
актуальність та соціальна спрямованість інвестиційного проекту; ефективність використання 
бюджетних коштів; достовірність техніко-економічних розрахунків та обґрунтованість 
обсягу і форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту; 
наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації 
інвестиційного проекту [2]. 

Разом з цим, існує Методика проведення державної експертизи інвестиційних 
проектів та форми висновку за її результатами, розробленою Мінекономрозвитку (Наказ 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2013 № 243) оцінка 
економічної ефективності інвестиційного проекту, яка включає такі питання: мета 
інвестиційного проекту та механізми її досягнення; проблеми, які будуть розв’язані 
внаслідок реалізації інвестиційного проекту, та результати, які планується досягти; стан 
конкурентного середовища, ступінь задоволення попиту на продукцію (товари, послуги), 
виробництво (надання) якої (яких) передбачається інвестиційним проектом, ринки збуту [3]. 

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проєкту здійснюється за такими 
критеріями: чиста приведена вартість; внутрішня норма дохідності; дисконтований період 
окупності; індекс прибутковості [3]. 

За різними нормативними актами України, відокремлюють такі складові фінансового 
ризику: валютний ризик, відсотковий ризик, ризик ліквідності, ризик рефінансування, 
кредитний ризик, операційний ризик, бюджетний ризик  

Відповідно до здійсненого контент аналізу законодавчих та нормативних актів 
України щодо визначення складових фінансового ризику інвестиційних проєктів, 
документом, де розглянуто деталізовано складові, є Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням 
державним (місцевим) боргом» від 01.08.2012 р. №815. Серед ризиків цей документ 
окреслює: кредитний ризик - ризик, пов’язаний з невиконанням гарантованих зобов’язань 
(високий рівень ризику); операційний ризик - ризик, пов’язаний з негативним впливом 
людського і технічного факторів, обставин непереборної сили (низький рівень ризику); ризик 
ліквідності - ризик, пов’язаний з тимчасовою недостатністю коштів у позичальника для 
виконання гарантованих зобов’язань (високий рівень ризику) [5]. 

Необхідно зазначити, що з метою підвищення ефективності державного інвестування 
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у проєкти шляхом підвищення об’єктивності та релевантності, усунення асиметрії 
інформації, можна застосувати можливості здійснення фінансового аудиту Державною 
аудиторською службою України. Цей контролюючий орган має право на проведення оцінки 
управління бюджетними коштами, досягнення їх економії, стану фінансової і господарської 
діяльності, ефективності і результативності в діяльності підконтрольних установ, 
достовірності фінансової звітності [4]. 

Оцінювання процедурних ризиків при інвестуванні проєктів. Процедурні ризики на 
стадії проєктування залежать, насамперед, від грантодавця. Розглянемо особливості 
фінансування проєктів Міністерства освіти та науки України. Відповідно до Порядку 
розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються 
Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах [6] існують такі 
критерії та форма оцінювання проєктів: якість запланованого дослідження; значущість 
проєкту для подальшого розвитку науки/техніки/технологій/суспільства відповідно до 
спрямування проєкту; якість і реалістичність запропонованого плану виконання проєкту; 
науковий доробок виконавців проєкту. За результатами експертного аналізу та затвердження 
результатів Конкурсної комісії здійснюється державне фінансування проєкту за двома 
можливими напрямами: фундаментальні та прикладні науки. 

Причинами, що ускладнюють процес прийняття управлінських рішень та зменшують 
економічну ефективність інвестиційних проєктів, є такі: слабкий рівень фінансово-
економічного оцінювання та інструментарію контролю за виконанням проекту, який 
фінансуватиметься за підтримкою держави.  

Українське національне законодавства у сфері космічної діяльності знаходиться на 
етапі гармонізації з міжнародними космічними агенціями. Залишається багато недостатньо 
обґрунтованих питань: удосконалення Технічного регламенту космічної діяльності, Порядку 
страхування відповідальності за шкоду, завдану космічному об’єкту, адже відповідний 
страховий договір має бути одним з документів, обов’язкових для отримання дозволу, щоб 
виконати міжнародне зобов’язання держави щодо несення відповідальності за будь-яку 
національну космічну діяльність. Це повинно спряти підвищення ефекту дієвої 
комерціалізації космічної діяльності в умовах виконання міжнародних зобов’язань України 
щодо несення відповідальності за космічну діяльність. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АКТИВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 
 

О. Ю. Нестор, к.е.н. 
Державний університет «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 

України» 
Львів, Україна 

 
У сучасних умовах децентралізаційних перетворень в Україні та формування 

об’єднаних територіальних громад особливо актуальним постало питання ефективного 
управління активами територіальних громад.  

Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. зазначають, що завершення процесів 
децентралізації та реформ самоврядування, практична реалізація принципу повсюдності 
місцевого самоврядування покладе на лідерів громад інший рівень відповідальності за 
розвиток. Територіальні громади мають перетворитись із об’єкта управління на суб’єкт 
управління і самостійно забезпечувати свою спроможність. Тому представники місцевої 
влади повинні розуміти особливості сучасного розвитку, володіти необхідними знаннями, 
інформацією, навичками та досвідом, щоб забезпечити більшу конкурентоспроможність 
своїх громад [1]. У зв’язку з цим зростає вагомість управлінського активу територіальних 
громад та виникає необхідність грунтовніше його дослідити. 

На нашу думку, доцільно розглядати поняття «управлінський актив територіальної 
громади» як сукупність висококваліфікованих у сфері управління активами територіальних 
громад фахівців, котрі володіють лідерськими якостями, визначеним набором навичок та 
мають достатній для провадження ефективної професійної діяльності досвід, а також здатні 
швидко та якісно навчатися і адаптуватися до змін. 

Оскільки управлінський актив територіальної громади включає в себе не лише 
представників органів місцевого самоврядування, а й приватного сектору, а також 
неурядових організацій, доцільно розмежувати поняття кадрового забезпечення 
територіальних громад та їх управлінського активу. На нашу думку, ключова відмінність між 
ними полягає в тому, що фахівці, включені до управлінського активу, необов’язково повинні 
бути працівниками саме державних структур чи органів місцевого самоврядування. 
Водночас, варто зауважити, що актуальні дослідження акцентують свою увагу саме на 
представниках цих структур. 

Асоціація міст України у Стратегії розвитку галузі визначила наступні проблеми 
управлінського активу органів місцевого самоврядування: непривабливість служби в органах 
місцевого самоврядування для високоякісних кадрів; відсутність умов для регулярного 
осучаснення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування; відсутність 
належних умов для формування в громадах підготовлених резервів майбутніх депутатів, 
старост та лідерів органів самоорганізації населення; корпус депутатів рад територіальних 
громад, націлений на задоволення інтересів політичних партій, а вже потім виборців [2]. 

Як зазначає Хірівський Р., надмірна політизованість обраних за системою 
пропорційних виборів депутатів місцевих рад, інших кадрових призначень в органах 
місцевого самоврядування та квотні принципи, покладені в основу регіональної кадрової 
політики, призводять до погіршення якісного складу місцевих рад і суттєвого ослаблення 
кадрового потенціалу їхніх виконавчих органів. Проблема полягає у низькому 
компетентнісному рівні керівників та працівників виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад, а відтак низькій соціально-економічній ефективності 
функціонування керованих громад [3]. 

Управлінські моделі, що збереглися в структурах місцевого самоврядування 
переважної більшості органів місцевого самоврядування, стають серйозним обмеженням 
щодо роботи зі стимулювання місцевого економічного зростання, оскільки підкріплюються 
методичною базою, що склалася, а також радянсько-бюрократичною корпоративною 
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культурою, що зорієнтована на роботу в межах адміністративної вертикалі, а не на 
рівноправну взаємодію з місцевою спільнотою заради цілей місцевого розвитку. Можна 
стверджувати, що реорганізація місцевої економічної діяльності неможлива без попередньої 
управлінської реорганізації діяльності місцевих органів влади [4]. 

За даними аналітичного звіту, що представляє результати дослідження навчальних 
потреб представників органів місцевого самоврядування України, проведеного в рамках 
Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» у 
період з вересня 2018 року по лютий 2019 року, з упровадженням реформи децентралізації, 
розширенням повноважень об’єднаних територіальних громад помітно зросла потреба у 
забезпеченні відповідних органів місцевого самоврядування людськими ресурсами. Як 
показала практика створення об’єднаних територіальних громад, ті з них, які утворилися 
навколо населених пунктів – районних центрів, мають краще забезпечення людськими 
ресурсами. У таких громадах, як правило, до новоутворених органів місцевого 
самоврядування об’єднаної територіальної громади переходять працівники районних 
державних адміністрацій. Однак, керівний і фаховий корпус новостворених об’єднаних 
територіальних громад починає функціонувати в новій системі управлінських і 
організаційних відносин, які стали складнішими і нетрадиційними, у зв’язку з чим навіть 
наявний минулий досвід окремого працівника або цілої організації не можуть задовольнити 
різноманітні, неординарні і нестереотипні управлінські ситуації, які потребують нових 
технологій реагування і прийняття професійно обґрунтованих управлінських рішень. 
Набагато гірша ситуація із забезпеченням людськими ресурсами в разі створення сільських 
об’єднаних територіальних громад навколо населених пунктів, які не мали статусу 
адміністративних центрів. При цьому виникає потреба у таких фахівцях, які б були здатні 
працювати в умовах розширення повноважень місцевого самоврядування і вирішувати 
завдання, які раніше не виконувалися органами місцевого самоврядування сіл, селищ, міст (а 
саме міст районного значення). Не менш важливим у діяльності об’єднаних територіальних 
громад є і якісний склад депутатського корпусу та ефективна робота старост.  

Відсутність необхідних фахівців в об’єднаних територіальних громадах, недостатність 
кваліфікації наявних посадових осіб для виконання нових функцій призводить до 
неефективного використання фінансових ресурсів територіальних громад, неспроможності 
освоїти кошти державних субвенцій на розвиток громад. Органи місцевого самоврядування 
сільських об’єднаних територіальних громад часто неспроможні підготувати якісні 
інвестиційні проекти для отримання коштів державної підтримки та коштів міжнародної 
допомоги, не готові до запровадження стратегічного планування та програмування розвитку 
громад [5]. 
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Кривий Ріг, Україна 

 
Сучасні суб’єкти підприємництва потерпають від значної кількості проблем, які 

знижують рівень їхньої дохідності та практично нівелюють можливість розвитку. Як правило 
серед ключових проблем виокремлюють карантині заходи, постійну зміну курсу валют, 
доволі значний зріст комунальних платежів, ціновий фактор, котрий залежить від 
законодавчої системи оподаткування та правил формування собівартості продукції, робіт, 
послуг, наслідком таких подій збільшується інфляційне навантаження та економічний ризик 
щодо неотримання рівня наміченого фінансового результату діяльності. 

Справедливо буде відзначити, що найбільш вразливими стали представники малого та 
середнього бізнесу. Варто також звернути увагу на той факт, що більшість озвучених 
проблем носять характер зовнішнього впливу, проте існує ряд чинників, які повністю 
витікають із системі фінансового управління, обрало керівництво підприємства. Мова йде 
про наявні прорахунки в управлінському циклі та змістовності прийняття рішень щодо 
розбудови облікової, фінансової та соціально-економічної стратегії розвитку. 

Доречно зазначити, що дослідження проблем фінансового управляння серед науковців 
зустрічається доволі часто. Доволі розгорнуто їх змістовність розкривають у своїх працях 
І.С. Лапіна та О.М. Гончаренко [1], С. В. Несторова [2], Л. С. Омельченко [3], В.П. 
Мартиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька та І.В. Дем'яненк[4] та інші. Науковці окреслюють 
не лише проблеми фінансового управління, а перш за все, розкривають його етапи та 
напрямки покращення, а см зміст проблем та чинники ,які сприяли їх виникненню 
розглянуто досить обмежено. 

Тематика носить наукову та доволі дискусійну платформу, науковці надають доволі 
цікаві пропозиції щодо вирішення проблем фінансового управління представниками різних 
сфер бізнесу, проте обмежується розкриттям змістовності тих проблем, які витікають лише зі 
сфери обраного напрямку дослідження. Ми вважаємо дослідження повинно мати більш 
змістовний напрямок із визначенням чинників, які призвели до їх появи.  

Крім того, варто приділити увагу не лише інструментам фінансового управління, а 
перш за все, кадровій політиці з позиції рівня достатності кваліфікації, творчості та 
креативності осіб, які мають впроваджувати намічені напрямки уникнення визначених 
проблем у майбутньому.  

Очевидним є той факт, що представники підприємницького сектору економіки країни 
не мають можливостей уникнути або знизити вплив проблем на власний фінансовий 
розвиток, які мають зовнішню форму прояву, отже доречним є дослідження тих, проблем, які 
виникають на підприємстві та свідчать про недостатньо якісний зміст управлінського 
сегменту. Ми вважаємо, в умовах сьогодення представники різних сфер бізнесу мають 
направити свої дії на підвищення якісного рівня тих управлінських рішень, котрі 
забезпечують розробку управлінської системи.  

На нашу думку, на першому етапі доцільно визначити змістовність таких головних 
проблем як: 

відсутність достатньої комунікації між керуючою та керованою системою 
фінансового управління на підприємстві; 

низький рівень мотиваційного механізму фахівців, здатних забезпечити підвищення 
комунікаційного взаємозв’язку між фінансовими управлінськими секторами на підприємстві. 

Вирішення першої проблеми полягає в розумінні місця та ролі як керуючої, так і 
керованої системи, котрі у сукупності здатні призвести до прийняття якісних управлінських 



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

140 

фінансових рішень взагалі. Так керуюча система виступає найважливішою частиною 
загальної системи управління підприємством та забезпечує прийняття та затвердження 
фінансових рішень щодо прибутковості, конкурентоспроможності, ліквідності та фінансової 
стійкості підприємства у майбутньому. В свою чергу керована система має бути здатної 
адаптувати на підприємстві фінансові рішення, котрі прийняті керуючою системою та 
розробити етапи їх адаптації. У разі відсутності взаємоузгодженості між виконавцями 
наміченої фінансової стратегії розвитку керуючої системи та фахівцями керованої системи, 
котрі мають розробити оперативні плани адаптації фінансових заходів керуючої системи 
результативність заходів не призводить до покращення в діяльності підприємства. 

Наряду з існуванням зазначеної проблеми варто звернутися до питання мотивації 
працівників як керуючої , так і керованої фінансової управлінської ланки. Останнім часом на 
підприємствах спостерігається послаблення трудової мотивації фахівців фінансової ланки 
управління на підприємстві, а як наслідок, знижується рівень свідомості більшої частини 
працівників керованої системи, і з часом проявляється в байдужості їх до кінцевих 
результатів праці, у пасивному, безініціативному ставленні до виконання своїх трудових 
обов'язків. Постає питання відсутності заінтересованості представників керованої системи у 
впровадженні фінансових рішень, котрі прийнято та узгоджено керуючою системою 
підприємства.  

Крім того, постає проблема повного розуміння суті процесу адаптування прийнятих 
фінансових рішень для покращення фінансового управління на підприємстві. Без існування 
дієвої системи адаптування стратегічних фінансових рішень, які прийнято керуючою 
системою та оперативних фінансових рішень, котрі має впроваджувати керована система 
досягти намічених результатів практично неможливо. Таке явище у фінансовій ланці 
управління на підприємстві породжує появу ще однієї доволі вагомої проблеми. 

Отже проведені дослідження надають змогу зробити наступні висновки. По – перше, 
сучасні представники підприємницького сектору економіки характеризуються зниженням 
якісного рівня фінансового управління, котре знаходиться під негативним впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів. По – друге, впливу негативних зовнішніх факторів на 
фінансове управління підприємство не в змозі уникнути, проте здатне знизити вплив 
внутрішніх факторів, які несуть загрозу їх фінансовому розвитку в майбутньому. Одним із 
напрямків вирішення внутрішніх проблем може стати покращення комунікації між 
керуючою та керованою системою та впровадження дієвого мотиваційного механізму для 
фахівців, котрі виступають представниками фінансового управлінського циклу на 
підприємстві. По четверте, вирішення проблем фінансового управління підприємством має 
відбуватися у сукупності з плануванням періодів впровадження намічених заходів. 
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У країнах колишнього СРСР система руху товару діяла за принципом 

централізованого розподілу, який означав, що підприємства-виробники і споживачі були 
зобов'язані виконувати розпорядження центру незалежно від своїх економічних інтересів [3, 
c.15]. В даний час в Україні діють спеціалізовані торгові посередницькі органи 
(дистриб'ютори, закупівельні центри, біржі, брокерські контори, комісіонери, маклери, 
дилери та ін.) Між виробниками товарів і послуг та їх споживачами. Їх ефективна діяльність 
багато в чому забезпечує найкоротший шлях товарів (послуг) на вітчизняний і зарубіжний 
ринки, а також безпосередньо до користувачів, тобто їх успішний збут [2, с.584-586]. 
Проблема посередництва останні півтора року набула особливої загостреності у зв'язку з 
появою пандемії SARC-Cov-2 і порушенням ланцюгів поставок у світовій торгівлі. 

Однак вітчизняні торгові посередники, як правило, не мають необхідного досвіду і 
навичок, діють часом «на свій страх і ризик», керуються не стільки знаннями правил 
«ринкової гри», скільки своєю інтуїцією. Тим часом вже тривалий час значна частина 
зовнішньої і внутрішньої торгівлі в капіталістичних країнах з розвиненою і стабільною 
економікою здійснюється через торгове посередництво. Торгові посередники вирішують такі 
завдання руху товару, як виявлення співвідношення між попитом і пропозицією; 
обгрунтування ринкової ціни товару; пошук нових форм, каналів, засобів просування товару 
(послуг) на ринок; формування товарних потоків. З їх допомогою товар необхідної якості 
виявляється у відповідний час в потрібному місці, продається за прийнятною ціною і має 
гарантований збут. 

Торгові посередники – це фірми, організації, особи, які забезпечують звернення 
товарів і стоять як би між виробниками і споживачами. Послуги торгових посередників 
вигідні і продавцям, і покупцям, бо вони сприяють зниженню витрат обігу, підвищують 
активність торгових операцій і, в остаточному підсумку, збільшують прибуток. 

Торговельне посередництво включає велике коло операцій з купівлі-продажу 
(експорту-імпорту) товарів: пошук контрагентів, підготовку і вчинення комерційної угоди, 
кредитування сторін, представлення гарантій оплати товарів покупцем, здійснення 
транспортних і страхових операцій, виконання митних формальностей, рекламу товарів і їх 
виробників (або продавців), вивчення кон'юнктури ринку, передпродажний сервіс і 
передпродажну доробку виробів, складування товарів, інформування продавців про майбутні 
закупівлі, міжнародних торгах і ін. Зазвичай в угодах з посередниками обумовлюються всі 
види виконуваних ними послуг. 

З посередниками можуть полягати різні (з юридичної точки зору) типи договорів, що, 
природно, обумовлює їх різні права і обов'язки. 

Розглянемо існуючі види торгового посередництва. 
1. Прості посередники (брокери) – це торгові фірми, організації та особи, які 

займаються пошуком взаємозацікавлених продавців і покупців, які зводять їх, але не беруть 
участі в угодах (ні своїм ім'ям, ні капіталом). Іноді брокери надають додаткові послуги, 
наприклад, сприяють укладанню контрактів. Крім того, в їх обов'язки може входити 
кредитування торгових операцій і гарантування платоспроможності покупця. 

2. Повірені або торгові представники (наприклад, в Німеччині), торгові агенти у 
Франції і агенти в Швейцарії – це фірми або особи, що діють на основі договору доручення. 
Продавці або покупці (довірителі, принципалом) їх залучають як посередників до здійснення 
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угод (від імені та за рахунок довірителів). У договорі-дорученні завжди обумовлений коло 
повноважень повіреного в частині комерційних і технічних умов угод. Довірителі зобов'язані 
виконувати всі підписані повіреними контракти, якщо тільки немає прямого порушення 
повноважень з боку повіреного. Довірителі зобов'язані відшкодовувати всі витрати 
повіреного, пов'язані з виконанням ним своїх обов'язків, і виплачувати винагороду за його 
послуги. 

З цього приводу цікавим є досвід такого відомого одеського верстатобудівного 
підприємства як ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів», який в 1990-х 
роках організував свої власні представництва в м. Москва (фірма «Радарс») і в м. 
Єкатеринбург (фірма «Станкомод ») [1, с.114]. Вони досить успішно функціонували на ринку 
СНД продажів металорізального обладнання. 

3. Торгові агенти в зарубіжних країнах (крім Франції та Швейцарії) можуть виступати 
в якості простих посередників, тобто з ним не обов'язково укладати договір-доручення. 
Вони, як правило, покликані сприяти укладенню торгових угод. Торгові агенти самі не 
купують і не продають продукцію. Весь комерційний ризик несуть принципали, які 
володіють правом визначати умови реалізації товарів, встановлювати рівень цін. Торгові 
агенти зазвичай мають фіксований перелік товарів на обумовленій з принципалом території. 

4. Комісіонери – це посередники, що діють на підставі договору, комісії. Продавець 
або покупець (комітент) доручає комісіонеру укладати угоди від свого імені, але за рахунок 
комітента, несе комерційний ризик. Комісіонери виступають перед третіми особами як 
продавці товару, відповідають за збереження виробів і несуть матеріальну відповідальність 
за збитки, викликані перевищенням повноважень, обумовлених у договорі комісії. 
Комісіонери не відповідальні за виконання третьою стороною зобов'язань по платежах, якщо 
тільки це не передбачено договором (тобто якщо не укладено договір делькредере). Дуже 
часто буває, що при укладенні контракту комісіонер зобов'язаний погодити його основні 
умови з комітентом (це стосується ціни, кількості, термінів, умов, кредитів і платежів, умов 
поставки). Комітент завжди фінансує комісійні операції до завершення розрахунків за товар. 
Комісійна винагорода включає в себе прибуток комісіонера і суму, яка повинна покривати 
комісійні витрати. 

5. Консигнатора – це посередники, діяльність яких визначається консигнаційною 
угодою, що представляє собою вид договіру комісії. За консигнаційною угодою продавець 
(консигнант) поставляє товар на склад посередника (консигнатора), який зобов'язаний 
продати товар зі складу (від свого імені і за рахунок консигнанта) на певний термін; 
консигнатори зазвичай працюють з великими партіями товару масового попиту (по суті 
продавець кредитує посередника на середній термін реалізації товару). 

Виділяє два типи (види) консигнації по зворотності товару продавцю. Частково 
поворотна консигнація передбачає, що після закінчення обумовленого терміну консигнатор 
зобов'язаний викупити у консигнанта певну кількість нереалізованих товарів. (Наприклад, за 
умови повернення 100 виробів консигнатор продав тільки 200 з партії в 500 виробів, при 
цьому з решти 300 виробів він може повернути консультанту тільки 200, а 100 зобов'язаний 
викупити сам). При повністю безповоротної консигнації консигнатор зобов'язаний викупити 
весь не проданий до терміну товар. В обох випадках консигнант зазвичай отримує гарантію 
платежів за неповернені частини товарів. Платежі консигнантові при договорі консигнації 
здійснюються в міру реалізації товарів. При простроченні платежу у консигнатора може бути 
вилучений товар, а заборгованість по платежах покрита за рахунок гарантій. 

При цьому передбачається, що право власності на товар зберігається у консигнанта аж 
до моменту реалізації. Він може впливати на рівень цін реалізації товарів на ринку, якщо це 
обумовлено в угоді, інакше при піднятті цін на товари анулюються зобов'язання і гарантії 
консигнатора по безповоротність товару. Якщо інше не встановлено договором, то 
консигнатор може не проданий до терміну товар повернути власнику.  

6. Збутові посередники (купці, дистриб'ютори) – це залежні торгові фірми, що 
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займаються продажем товарів (від свого імені і за свій рахунок) на основі контрактів купівлі-
продажу з продавцями і покупцями. Угода з дистриб'ютором зазвичай включає перелік 
збуваються товарів, умови роботи на ринку, зобов'язання за річними обсягами збуту, перелік 
додаткових зобов'язань (вивчення кон'юнктури, реклами та ін.) В угодах можна також 
зумовлюватиме принципи визначення цін при купівлі товарів і механізм їх перерахунку в 
разі зміни умов виробництва, технологічних і якісних характеристик виробів, а також валюту 
розрахунків, відповідальність продавців за зобов'язаннями поставки. Дистриб'ютор сам 
призначає ціни і інші умови реалізації товарів, що закуповуються, повністю несе 
комерційний ризик і повинен виконувати свої зобов'язання перед продавцем (незалежно від 
виконання зобов'язань покупцем). Часто продавці або експортери товарів контролюють 
діяльність дистриб'юторів (зокрема, стан складських приміщень і запасів товарів, 
обслуговування поставлених виробів, ціни реалізації товарів на ринку, фінансів стан і т.п.). 

Від правильно обраного торгового посередника залежить не тільки успіх в просуванні 
товарів, а й закріплення фірми-виробника на ринку. Також слід вказати , що внаслідок 
пандемії більшість вказаних та проаналізованих у доповіді форм посередництва переходить у 
сферу е-комерції 
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Для вирішення будь-якої проблеми потрібна оптимальна інформація. Вона може буди 

відкритою (більш-менш доступною – ЗМI, Інтернет, всі можливі бази даних); напівзакритою 
(не засекреченою, але контрольованою тими, кого вона стосується); секретною (такою, що з 
різних міркувань вважається ключовою в певних ситуаціях). За оцінками фахівців, розвідка 
більше ніж 90% потрібної інформації видобуває з відкритих джерел i тільки 5-10% – шляхом 
бізнес-шпигунства [3, с. 5]. 

Так, простий аналіз реклами дозволяє оцінити прибуток фірми-конкурента з точністю 
до 15%. Нелегальна комерційна розвідка включає в себе різні методи роботи. Перший, i 
головний, є оперативним методом отримання інформації, коли з конкурентного середовища 
вербується людина або впроваджується свій. Наступним важливим методом є використання 
технічних засобів, наприклад для перехоплення телефонних переговорів i електронних 
повідомлень [2, с. 299]. 

При планування розвідувальної діяльності в економіці слід зосередитися на таких 
напрямках: 

‒ визначення мети проведення розвідувальної діяльності; 
‒ визначення потреби суб’єкта економічної діяльності в інформації для досягнення 

цілей; 
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‒ визначення джерел отримання необхідної інформації. 
Вважати корисною інформацію прийнято лише тоді, коли її можна використовувати. 

Корисність інформації залежить від її повноти, точності та своєчасності. Слід конкретно 
розрізняти, не плутати: факти (дані), думки (особистісні припущення), інформацію 
(аналітично оброблені дані). 

Потрібна інформація, як правило, дозволяє орієнтуватися в ситуації, чітко планувати 
свої дії, відслідковувати результативність проведених акцій, ухилятися від несподіванок, 
маніпулювати окремими людьми та угрупуваннями [1]. 

Інформація поділяється на тотальну (дає загальне оглядове уявлення про цікаві 
проблеми та учасників – індивідів i організаціях – гри, що проводиться); потокову або 
оперативну (тримає в курсі подій, що змінюються); конкретну (заповнює виявлені прогалини 
в даних або відповідає на певні запитання); напряму (підтверджує або спростовує якість 
припущення, стикується з останніми тільки опосередковано); оціночну (розтлумачує події i 
дає прогноз щодо їх розвитку в майбутньому, це оптимально оброблені дані). 

У разі необхідності інформації необхідно прояснити для себе такі запитання: 
Що необхідно дізнатися? 
Де i в якому вигляді може існувати бажана інформація? 
Як i в якому вигляді її можна отримати? 
Від чітких відповідей на перші запитання залежить розуміння запобігання 

шахрайству. Вона особливо ефективна на початковому етапі, коли можна попередити обман. 
На відмітку від іноземних компаній більшість українських підприємств неохоче 

виділяють кошти на забезпечення економічної безпеки, i справа тут не тільки в нестачі 
коштів на проведення такої роботи, а дуже часто – у невірний оцінці перспектив розвитку 
бізнесу. Для бізнесменів значущість власного досвіду в бізнесі в більшості випадків стає 
визначальною. 

Наступною помилкою є невірне оцінювання ринку. На практиці помилка в оцінці 
обсягів ринків становить від 20 до 50%. Знання про конкурентів найчастіше підприємства 
отримують із ЗМI, відвідуючи виставки, через дилерів, але така інформація нерідко буває 
досить суперечливою. Крім того, багато підприємств просто не бажають платити високу ціну 
за інформацію. Український ринок, безсумнівно, входить у період, який характеризується 
дією ринкових законів: концентрація продавців на ринку збільшується ринкові бар’єри входу 
ростуть, посилюється конкурентна боротьба, а темпи зростання прибутку вже не можуть 
становити рекордних значень, хоча подекуди ще й можуть становити рекордних значень, 
хоча подекуди ще й зберігаються високими. Таким чином, на перший план входить 
інформація про конкурентів, оцінка їх дій, перспективи розвитку i, звичайно, забезпечення 
власної економічної безпеки. 

У даний час конкурентна розвідка в Україні являє собою особливий напрямок 
консалтингу в сфері безпеки. Далеко не всі організації цього напрямку володіють 
професіоналізмом, знанням технологій i методів, мають інформацію, достатню для 
проведення ефективної конкурентної розвідки та задоволення вимог замовника. 
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Розвиток персоналу, професійна адаптація кадрів в організації в сучасному світі 
набуває все більшої актуальності. Більшою мірою це пов'язано з тим, що ринкові умови 
стають вибагливішими щодо рівня кваліфікації персоналу, знань, умінь і навичок 
співробітників різних рівнів управлінської ієрархії. Тобто, якісні характеристики, які були 
актуальні вчора, стають недостатніми сьогодні, а завтра вони можуть втратити свою 
вагомість. З огляду на це, удосконалення методів навчання персоналу має виступати 
запорукою зміцнення системи розвитку персоналу, а отже й інструментом укріплення 
лідерських позицій організації на конкурентному ринку. 

Теоретичні та методологічні аспекти розвитку персоналу досліджували в своїх 
роботах багато видатних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: В.Р Веснін, А.П. 
Егоршин, А.Я. Кібанов, О.С. Виханский, А.О. Грішньова, П.В. Журавльова, В.В. Савченко і 
багато інших. Науковцями більшою мірою досліджувались концептуальні основи поняття 
розвитку персоналу як методу забезпечення ефективного функціонування підприємств. Не 
можна не погодитись з такими характеристиками розвитку персоналу як комплексність та 
безперервність процесу всебічного розвитку особистості працівників з метою підвищення 
ефективності їх роботи [1]. Деякі вчені підходять до визначеного поняття, як до системи 
заходів, спрямованих на удосконалення навичок і підвищення потенціалу трудових ресурсів 
[2], підтримку здібних до навчання працівників, поширення знань та передового досвіду, 
усвідомлення управлінським персоналом важливості розвитку співробітників з метою 
зниження плинності кадрів. 

Огляд різних точок зору дозволив нам трактувати систему розвитку персоналу як 
комплексний безперервний процес вдосконалення знань, умінь і навичок персоналу, 
активізації їх матеріальних і духовних якостей за допомогою застосування комплексу 
організаційно економічних заходів, що включають навчання, підвищення кваліфікації, 
стимулювання професійного потенціалу, а також вдосконалення роботи кадрів шляхом 
застосування різних методів. Їх порівняльна характеристика представлена у табл. 1. 
 
Таблиця 1 - Порівняльна характеристика різних методів навчання персоналу (за даними [3])  

Назва методу Переваги Недоліки 
Лекції - пасивний метод 
навчання, при якому 
співробітники отримують 
інформацію від лектора і 
мають можливість 
конспектувати отриманні 
знання 

1) контроль (лектор повністю контролює 
зміст і подачу матеріалу; 
2) широке охоплення (пояснити предмет 
можна відразу великій аудиторії 
слухачів) 

1) немає зворотного 
зв'язку; 
2) низька активність 
слухачів; 
3) метод привчає до 
пасивного сприйняття 
чужої думки; 
4) лекції не вимушують 
додатково займатися. 

Наставництво 
(менторинг) - один з 
методів навчання 
персоналу, коли 
досвідчений співробітник 
ділиться знаннями. 

1) систематизація знань;  
2) скорочення адаптації; 
3) зміцнення HR-бренду; 
4) практичність; 
5) зростання рівня корпоративної 
культури. 

Досвідчений співробітник 
приділяє менше часу 
власним основним 
завданням. 
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Продовження таблиці 1 
Назва методу Переваги Недоліки 

Тренінг – це навчання, де 
менша частина уваги 
приділяється 
теоретичному блоку і 
основна увага прикута до 
практичного 
відпрацюванню навичок і 
умінь. 
 

1) фокус на практику (співробітники 
відточують навички, які вже завтра 
можуть використовувати в роботі); 
2) емоційний заряд (після вдалого 
тренінгу у з'являється віра в себе і 
енергія на нові кар'єрні подвиги); 
3) обмін досвідом (можна поділитися 
особистими Лайфхаками і отримати 
відповіді на питання) 

Великий відсоток 
пройденого матеріалу з 
часом забувається, якщо не 
використовувати його на 
практиці. Тому тренінги 
для співробітників 
потрібно проводити 
регулярно. 

Семінар - дискусія. 
Викладач модерує 
зустріч, учні 
обмінюються думками, 
задають питання, 
заперечують один 
одному.  

1) контроль за успішністю (під час 
дискусії викладач може визначити 
наскільки добре кожен з учнів знає 
матеріал); 
2) свобода дій (на семінарі можна 
задавати питання, вступати в суперечки, 
доводити свою точку зору), що тільки 
розпалює інтерес до навчання і 
допомагає міцніше запам'ятати матеріал. 

1) менший круг слухачів 
(максимальне число 
учасників обмежене 
порівняно з лекціями).  
2) викладач повинен бути 
досвідченим модератором, 
інакше дискусія може 
вийти з під контролю. 

Дистанційне навчання 
(eLearning) - електронний 
формат корпоративного 
навчання. Формується 
навчальний портал, куди 
завантажуються 
навчальні матеріали. 
Співробітники можуть в 
будь-який момент 
вивчити потрібний 
матеріал, а після пройти 
тест. Керівник навчання 
бачить, скільки часу 
витрачено на навчання, 
які курси вивчають 
найбільше і які помилки 
допускаються в тестах. 

1) розширене охоплення співробітників; 
2) загальна база знань; 
3) єдиний стандарт навчання, 
можливість консультуватися з тренером 
у будь-який час; 
4) автоматична атестація (тестування 
співробітників можна провести відразу у 
всіх філіях без витрат часу на обробку 
результатів); 
5) скорочення витрат (можливість 
індивідуальних занять, самостійного 
вивчення матеріалу в необхідному обсязі 
на порталі); 
6) мобільність навчання (матеріали можна 
відкрити з будь-якого електронного 
пристрою в будь-який час); 
7) варіативність (можливість підібрати 
найбільш зручний для співробітників 
формат навчання). 

Розширення штату. Щоб 
керувати навчальним 
порталом і створювати 
електронні курси 
знадобляться додаткові 
фахівці. 

 

Ділова гра - тренування 
на основі бізнес-кейсів з 
реальної практики, іноді у 
режимі реального часу. 
Сучасний різновид 
методу - гейміфікація 
навчання (тривала гра, 
створена на основі бізнес-
моделі компанії) 

1) можливість експерименту (під час гри 
можна спробувати вирішити задачу 
різними способами і вибрати найбільш 
оптимальний); 
2) фокус на практику; 
3) командоутворюючий ефект (під час 
гри співробітники розкриваються самі і 
краще пізнають інших); 
4) залученість учасників; 
5) участь колективів до 100 чоловік 
одночасно (характерно для гейміфікації) 

1) високі трудовитрати 
(потрібно продумати логіку 
гри, взаємодію учасників, 
прописати сценарій); 
2) суперництво під час гри 
може перерости в 
конфлікт; 
3) відчуття штучності і 
відірваності від життя і 
бізнесу;. 
4) несприйняття бізнес-
симуляції як серйозного 
методу навчання. 

 
Отже, розвиток персоналу включає цілий комплекс заходів, спрямованих на 

оптимізацію професійних якостей кожного співробітника, який на тлі фінансової 
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нестабільності в підприємницькому секторі, загальної економічної нестабільності в країні, а 
також наростаючої загрози кадрового дефіциту на ринку праці є одним з найбільш 
актуальних елементів системи управління персоналом.  

Таким чином для зміцнення системи розвитку персоналу керівникам організацій 
рекомендується: 

– проаналізувати систему цінностей підприємства, визначивши основні цілі та 
напрямки у сфері розвитку персоналу; 

– проводити періодичний моніторинг і аналіз новітніх інструментів, методів і 
концепцій розвитку персоналу; 

– впроваджувати сучасні інструменти для вдосконалення професійних навичок і 
компетентностей персоналу; 

– окреслювати необхідні фінансові, трудові, інтелектуальні та інші ресурси для 
поліпшення системи розвитку персоналу; 

– інформувати співробітників про можливості розвитку в різних напрямках, 
забезпечивши необхідну мотивацію; 

– формувати програми розвитку персоналу із врахуванням досвіду передових 
компаній галузі; 

– запроваджувати гнучкі шляхи реалізації принципів безперервного навчання для 
зміцнення трудового потенціалу підприємства. 

Врахування визначеного комплексу заходів формуватиме стійку систему розвитку 
персоналу в організації та становлення кожного члена трудового колективу як професійно 
розвиненого, висококваліфікованого, багатофункціонального і здатного до прийняття рішень 
співробітника. 
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Сьогодні, в умовах становлення ринкових відносин, суспільних трансформацій та 

глобалізації, аграрний сектор України може слугувати тим поштовхом до розвитку, який 
дасть можливість змінити загальний стан країни на краще. Для закордонних інвесторів стає 
все більш привабливим сільське господарство України, зокрема через загострення 
продовольчої кризи загалом в світі. Є безліч науковців, які вважають що 
сільськогосподарський виробничий потенціал недостатньо реалізований [1]. Причиною 
цього є руйнування господарського механізму, достатньо тривала системна криза галузі та 
замалий досвід роботи в ринковій економіці. Тому вкрай важливо визначити та 
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проаналізувати шляхи удосконалення ефективності виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств України. 

Проблемі удосконалення ефективності виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств приділено не малу увагу науковців, а саме: Х. Ансоффа, 
Ф. Візера, М. Білика, А. Громової, Л. Буряка, Н. Сіренко, А. Поддєрьогіна, О. Копиленка, Ю. 
Крупка, Н. Кривицької,С. Несинова, , О. Погрібного та інших.. Вчені об'єктивно 
відображають основні тенденції ринкових механізмів, розвитку галузі та економіки, а також 
цілі, які бажають досягти суб'єкти господарювання в ході здійснення основної діяльності.  

Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарського підприємства – це 
комерційний процес, який спрямовано на виготовлення та реалізацію сільськогосподарської 
продукції. Остаточні результати виробничо-господарської діяльності підприємства 
визначаються через прибуток. Для підвищення якості виробничо-господарської діяльності, 
організації потрібно, враховувати специфіку галузі, розробляти та здійснювати низку 
заходів, основним з яких є, безпосередньо, досягнення максимальної прибутковості. 
Постійно необхідно розробляти наукові дослідження аналізуючи ринок, спостерігати за 
поведінкою споживачів і конкурентів, створювати умови для збільшення попиту, 
встановлювати оптимальні ціни за яких підприємство отримувало б максимальний прибуток. 

Підприємці у розвинутих ринкових країнах вважають основною метою виробництва є 
отримання максимальних економічних результатів, тобто отримання найбільшого прибутку 
на вкладений капітал. А зіставлення розміру коштів, що вкладаються, з кінцевими 
фінансовими результатами перетворюється у найважливіший критерій оптимальності 
виробничої діяльності. Поряд з метою отримання найбільших прибутків, підприємці 
вирішують головне завдання економіки – задоволення щоденно зростаючих потреб 
суспільства при мінімальних витратах. В свою чергу, кожна організація самостійно планує 
свою виробничо-господарську діяльність і знаходить напрями розвитку, орієнтуючись на 
попит на продукцію, на високу необхідність здійснення виробничого та соціального 
розвитку та збільшення прибутку підприємства.  

Найпопулярніше визначення, яке підтримує більшість економістів: ефективність 
виробництва – це відносний показник, що характеризує результативність виробництва у 
зіставленні з використаними виробничими ресурсами. Ефективним вважають таке 
виробництво, яке забезпечує найповніше задоволення потреб суспільства при мінімальних 
затратах живої та уречевленої праці. У кількісному виражені - це одержання за один і той же 
період часу на кожну витрачену гривню максимально можливе збільшення продукції і 
прибутку. 

Неможливо не погодитись з позицією Шафронова А.Д., який визначає, що 
співвідношення результату і витрат виробництва має прикладний характер і показує спосіб 
виявлення ефективності, а не її зміст. Його основна думка, веде до того, що 
народногосподарська ефективність «...виражає ступінь використання виробничого 
потенціалу суспільства у виробництві, реалізації продукції, у створенні національного 
доходу та його складової частини – прибутку ”[2]. 

Виробничо-господарська діяльність багатьох аграрних підприємств не прибуткова, що 
підштовхує керівництво впроваджувати заходи, які дозволять забезпечити стабільне 
підвищення прибутку організації. Питома вага валових доходів більшості підприємств будь-
якої галузі сфер виробництва складає дохід від операційної діяльності. На величину та якість 
операційного прибутку впливають певні чинники, а саме витрати, ціна та собівартість, обсяг 
та структура виробництва, обсяги реалізації.  

Слід зауважити, що ефективність та продуктивність, а отже рівень 
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємств визначають такі ключові 
чинники, як: розміри земельних угідь, рівень техніко-технологічної оснащеності, а також 
управлінська складова підприємців. В сучасних умовах більш ефективно функціонують ті 
суб’єкти підприємницької діяльності, у яких органічно поєднуються підприємницький й 
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організаційний талант керівника з іншими ресурсами виробництва. Одним з найвагоміших 
витратних чинників, що показує розмір операційного прибутку, є, безпосередньо, 
собівартість. Тобто доцільно її зменшувати, використовуючи ресуро- та енергоозберігаючі 
технології; вдосконалюючи управління виробничими ресурсами і запасами; створюючи 
умови для виробництва через інноваційні дії, науково-технічний прогрес у виробництві 
сільськогосподарської продукції. Дякуючи якісним новітнім технологіям більш раціонально 
буде використовуватися сировина, полегшиться основна робота, відбудеться зниження 
кількісті відходів. Від ступеня насичення виробничої діяльності аграрного підприємства 
інноваційною діяльністю залежить, як буде забезпечене якісне функціонування 
підприємства, яким буде його існування у ринковому конкурентному середовищі [3]. 

На підвищення операційного прибутку добре впливає мінімізація реалізаційних та 
позареалізаційних витрат, зменшення витрат на збут, адміністративних витрат та інших 
операційних витрат. Для позитивних результатів підприємству необхідно зменшувати канали 
зі зменшення прибутку, та в термін виконувати угоди поставок продукції. Аби покращити 
виробничо-господарську діяльність аграрних фірм можна розглянути ще такі напрямки, як: 
підвищення обсягів продажів; оптимізація виробничого процесу, пошук та залучення нових 
клієнтів; підвищення якості сільськогосподарської продукції та розроблення ефективних 
стратегій виробництва та реалізації продукції. Ще можна додати, забезпечення 
конкурентоспроможності продукції; та створення такого асортименту продукції, який би 
задовольняв потреби споживачів більшою мірою, ніж послуги конкурентів, наприклад 
екологічно чистий продукт [4]. 

З огляду на вищезазначене, слід зауважити, що на ефективність 
сільськогосподарського виробництва впливає, ряд зовнішніх та внутрішніх факторів. 
Нейтралізація їх негативного впливу сприятиме підвищенню ефективності 
сільськогосподарських підприємств, чого можна досягти шляхом: розвитку різноманітних 
організаційно-правових форм господарювання; дотримання раціональних розмірів 
сільськогосподарських формувань; вдалого поєднання тваринницької та рослинницької 
галузей; розвитку кооперації; забезпеченості якісними земельними ресурсами; зниження 
собівартості сільськогосподарського виробництва. 
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Корпоративна інформаційна системи – це інформаційна система, яка поліпшує 

функції бізнес-процесів підприємства шляхом інтеграції процесів із різних функціональних 
підрозділів компанії. Корпоративні інформаційні системи охоплюють всі бізнес-функції і всі 
управлінські процеси організації, забезпечують якісно і швидко прийняття управлінських 
рішень [1].  

Ефективність застосування корпоративних інформаційних систем залежить від 
наступних факторів: масштабність, багато платформне обслуговування, робота в 
неоднорідному обчислювальному середовищі та ін.  

 В працях вітчизняних вчених можна знайти питання дослідження та визначення 
сутності інформаційних систем, зокрема у працях Н. С. Орлова, Ю. Л. Мохова [2], 

М. П. Войнаренко, А.Н. Кузьміна, Т.В. Янчук [3] та ін. Запровадження корпоративних 
інформаційних систем та їх роль у сучасному корпоративному управлінні є актуальною 
проблемою, яка потребує подальших теоретичних досліджень. 

Для забезпечення ефективного управління сучасне виробництво повинно бути 
оснащено комплексом програмно-технічних засобів, які збирають інформацію з усіх 
виробничих підсистем, що обробляють її і представляють в зручному вигляді для кожного з 
керуючих рівнів. CRM і ERP ‒ основні типи систем для управління бізнесом. CRM-системи 
широко застосовуються в оптовій торгівлі, фінансах, страхуванні, IT- компаніях, 
телекомунікації, туризмі та ін. В свою чергу ERP-системи в основному застосовуються на 
виробничих підприємствах, а саме, фармацевтичних, машинобудуванні, харчовій та хімічній 
промисловості, енергетиці, сільському господарстві, будівництві та ін.  

Для управління бізнесом та відносинами з клієнтами в Україні використовують такі 
системи: CRM-системами користуються близько 20% підприємств, 1С Підприємство та 
M.E.Doc використовують 67% і 56% підприємств, близько 40 % використовують MS Excel. 
CRM-системи в Україні використовуються на таких підприємствах: IT-послуги і соціальні 
послуги (53%), торгівля (23%), ремонт (6%) і промисловість (14%) та ін. [4]. 

Питання інформатизації в торгівлі має велику актуальність в сучасному світі. 
Розвиток нецінових методів ведення конкуренції дав поштовх для моделювання та 
впровадження інформаційних систем управління в роботу підприємства.  

Товарнооблікову систему, торговельний модуль ERP-систем використовують в сфері 
оптової торгівлі та дистрибуції. Складська логістика користується системами регулювання 
складами (WMS ‒ Warehouse Management System), транспорт – регулювання 
вантажоперевезення (TMS ‒ Transport Management System). Співробітництво із іноземними 
партнерами регулює система електронного обмінювання даними (EDI ‒ Electronic data 
interchange). Підтримка роботи з клієнтською базою та маркетинг спільно з 
товарообліковими задачами вирішують модулі ERP-систем [5].  

Роздрібна торгівля користується трьома класами інформаційних систем:  
‒ фронт-офіс (Front-officе) ‒ відповідає за надання послуг споживачеві, робота 

здійснюється на спеціалізованому робочому місці, яке оснащене необхідним устаткуванням 
(фіскальний реєстратор, табло покупця, еквайринговий термінал) або на POS- терміналах; 

‒ управління магазином (In store solution) – відповідає за контроль запасів, 
замовлення товару, контроль персоналу, маркетингові акції та систему лояльності, облік 
грошових та товарних потоків магазину, ціноутворення. Комплексні системи фронт-енд 
(front-end) об’єднують функції товарообліку та обслуговування покупців; 
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‒ бек-офіс (Back-office) ‒ відповідає за комплексне вирішення завдань обліку та 
управління торгівельного підприємства, співвідносяться до ERP- систем. Беруть на себе 
функції управління взаємовідносин з постачальником та облік та контроль асортименту в 
роздрібній мережі [5]. 

На сьогоднішній день в Україні використовують товарооблікові, логістичні та інші 
автоматизовані облікові системи лінійки іноземних виробників: 1С:Підприємство 8, SyteLine 
ERP, BAAN, SAP R3, Галактика, Oracle Business Suite та ін. 

Серед Українських розробників корпоративних інформаційних систем, можна 
виділити наступні компанії. IT Enterprise пропонують комплексні рішення для підвищення 
ефективності управління бізнесом в сфері електромеханічної, харчової, металургійної, 
кабельної, машинобудівної, аерокосмічної промисловості, торгівлі та ін. Вирішують задачі за 
конкретними напрямами виробництва, логістиці, фінансів, документообігу та персоналу. 
Компанія заснована в 1987 році, сьогодні в ній працює понад 350 працівників високої 
кваліфікації. IT-Enterprise ‒ розробляє спеціалізоване програмне забезпечення для 
підприємств як середнього, так і великого бізнесу [6].  

IFS™ ‒ це всесвітньовідомий лідер у сфері розробки та постачання програмного 
забезпечення для управління бізнес-процесами підприємства для клієнтів по всьому світу, які 
працюють у сфері виробництва та поширення товарів, займаються технічним 
обслуговуванням основних фондів та управлінням процесів, що спрямовані на надання 
послуг. Надають послуги в сфері авіації та оборони, енергетики, проектування та 
будівництво, виробництво та сервісне обслуговування [7].  

Система управління підприємством «GrossBee XXI» відноситься до систем ERP класу 
і призначена для комплексної автоматизації торговельних і виробничих підприємств різного 
масштабу: від корпорацій до невеликих компаній. Призначена для автоматизації обліку і 
управління на сучасних торгово-промислових підприємствах. Охоплює всі основні аспекти 
їх господарської діяльності [8]. 

Корпоративні інформаційні системи є важливим засобом управління підприємством. 
Функції систематизації, обробки та аналізу даних та контроль потоків інформації 
допомагають якісно втілювати функціонування корпоративного управління.  
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Щороку в світі цифрових технологій відбуваються зміни, які стосуються не тільки 

життя суспільства, а й управління бізнесом. За допомогою цифрових технологій 
трансформується організація бізнес-процесів. Темп життя, що прискорився, висуває нові 
вимоги до компаній. Їм необхідно постійно слідувати сучасним трендам, щоб бути 
конкурентоспроможними на ринку.  

Управління персоналом – це якісно організована практична діяльність, спрямована на 
забезпечення організації персоналу [1]. У даній сфері виділимо наступні процеси, на які 
технології вплинули найбільше: підбір персоналу; навчання персоналу; розвиток лояльного 
ставлення персоналу до компанії. 

Варто зазначити, що важливим елементом багатьох digital-технологій є можливість 
віддаленої роботи. За допомогою онлайн-навчання співробітники можуть самостійно 
організовувати свої дії. Можна виділити наступні плюси онлайн-навчання: 

Оцінка ефективності результатів навчання стає точною і менш трудомісткою за 
рахунок комп'ютерних програм, що обробляють інформацію. 

Можливість оперативно вносити коригування в програми навчання, з огляду на 
потребу в тій чи іншій програмі у співробітників. 

Можливість організувати зворотний зв'язок від співробітників.  
Якщо співробітник не залежить від робочого місця, то в компаніях збільшується 

кількість персоналу, який працює віддалено заради реалізації певного проекту, простіше 
проводиться переміщення між філіями компаній, особлива увага приділяється управлінню 
талантами, що дозволяє знайти нестандартні рішення для задач з різних сфер діяльності. Це 
стає особливо актуальним в рамках глобалізаційних процесів. 

Окремо слід відзначити технологію «Цифрове робоче місце» (Digital workplace). В 
його основі лежать дві ідеї [2]: 

Мобілізація, автоматизація та доступ до робочого місця незалежно від 
місцезнаходження співробітника. 

Нове розуміння традиційного інтранету. Організувати дані технології дозволяють 
хмарні технології, які зараз проникають усюди, в тому числі і в HR. Можна одночасно з 
десятьма колегами з різних країн і міст працювати з однією базою даних, при цьому не буде 
втрачена жодна дія. Хмарні технології також дозволяють зберігати величезну кількість 
інформації (Big data), що в подальшому дозволить їх аналізувати. Big data – ще один елемент 
необхідний для розвитку digital-технологій в HR. Безумовно, відділу HR і бізнесу необхідно 
розмовляти на одній мові, щоб приймати вірні і усвідомлені рішення, засновані не на 
інтуїції, а на статистичних показниках і взаємозв'язку прибутку та показниках оцінки 
персоналу. 

На такому аналізі може бути побудована і адміністративна діяльність, наприклад, 
побудова графіків змін, планування завантаження персоналу і т.д. Для цього є цілі системи 
«Workforce management» – методологія планування робочого часу співробітників [3]. 
Прикладами комплексних систем управління персоналом, але вже в інших кадрових 
процесах, також можуть служити «Управління талантами» і «Управління ідеями».  

«Управління талантами» можна охарактеризувати як набір інструментів з пошуку 
талановитих співробітників, оцінки та розуміння їх талантів, розвитку талантів 
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співробітників і підготовка співробітників до ключових позицій в компанії. Для того, щоб 
грамотно скласти карту розвитку співробітника зараз застосовується такий метод як HR-
аналітика. На основі цього методу розробляються певні принципи і алгоритми, які 
допомагають ідентифікувати працівників, проаналізувати по ним всю наявну інформацію. 

«Управління ідеями» передбачає таку систему, в якій будь-який співробітник може 
запропонувати свою ідею щодо розвитку компанії. Особливо це важливо для такого типу 
компаній, де думка кожного співробітника має значення. Хоча сама концепція «Управління 
ідеями» розвивається вже давно, проте з проникненням цифрових технологій в сферу HR 
вона має іншу оболонку: якщо раніше співробітникам необхідно було збиратися в гуртки 
якості або доносити свою ідею через безліч інших вищих співробітників, то тепер їм 
потрібно всього лише зайти на спеціально створену в компанії платформу і внести 
пропозицію. Таким чином, всі ідеї формуються в формалізований звіт, також їх можна 
розділити на необхідні групи. Більш того, співробітники можуть бачити ідеї один одного і 
розвивати їх.  

Імідж компанії завжди мав для неї величезне значення, проте зараз він набув 
абсолютно нового значення, оскільки за останні кілька років зріс інтерес до використання 
соціальних мереж та такого інструменту маркетингового менеджменту як HR-брендинг. 
Соціальні мережі – основний елемент розвитку управління персоналом, а HR-брендинг – це 
не тільки імідж, але і розуміння того, що компанія хоче донести до навколишнього 
середовища та які цінності вона готова запропонувати своїм співробітниками. HR-брендинг 
можна розділити на внутрішній і зовнішній брендинг (рис. 1) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Види HR-брендингу 

 
Створення і просування HR-бренду стає не просто товаром, а інвестицією в 

підвищення якості персоналу, зниження плинності персоналу і розвитку лояльності 
співробітників до компанії. Соціальні мережі дозволяють оцінити HR-бренд як з боку 
роботодавця (корпоративний сайт, акаунти в соціальних мережах і т.д.), так і через оцінку 
співробітників (форуми, акаунти співробітників і т.д.). 

Хмарні технології, можливість працювати віддалено, Big data, соціальні мережі 
впливають на процеси рекрутменту персоналу.  

Крім того, створені і впроваджені в роботу деяких компаній спеціалізовані боти з 
проведення первинного інтерв'ю та оцінці результатів кандидата. Штучний інтелект стає 
невід'ємною частина управління кадрових процесів.  

Щорічно в світі відбуваються сотні змін, трансформація економічних ідей, зміни 
вимог цифрової політики. Проте, людський ресурс завжди був і буде основним фундаментів 
для будь-якого розвитку. Тому співробітники розвиваються разом з появою нових технологій 

ВНУТРІШНІЙ HR-БРЕНДИНГ 
– адаптація; 
– місія і цінності (корпоративна 
культура); 
– внутрішні комунікації; 
– робоче середовище (новий офіс, умови 
праці); 
– управління ефективністю; 
– програми для лідерів і талантів; 
– навчання і розвиток; 
– мотивація; 
– внутрішньокорпоративні конкурси; 
– соціальні програми для співробітників. 

ЗОВНІШНІЙ HR-БРЕНДИНГ 
– комплексні програми просування HR-
бренду на ринку праці; 
– кар’єрний сайт; 
– рекрутингові рекламні компанії; 
– просування HR-бренду в соціальних 
мережах; 
– залучення студентів і випускників; 
– благодійність за участю співробітників 
компанії; 
– комунікації з кандидатами; 
– комунікації з колишніми 
співробітниками. 
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і сприяють швидкому розвитку HR-digital. Основне завдання HR-digital полягає в об'єднанні 
кадрових процесів з процесами, що відбуваються в цифровій сфері. 

З появою нових технологій співробітники відділу HR фокусуються на оптимізації 
залученості співробітників, їх продуктивності і кар'єрному зростанні. Тепер крім розробок 
управлінських систем співробітникам HR необхідно розбиратися і в IT-технологіях, щоб 
створювати додатки і програми для програмного забезпечення співробітників, а 
оптимізувати і скорегувати план з розвитку окремого співробітника також допоможуть 
цифрові технології. 

В підсумку відзначимо, що вже на сьогоднішній день HR починає говорити з бізнесом 
однією мовою, оскільки застосування HR-аналітики дозволяє підтверджувати прийняті 
інтуїтивно рішення, аргументувати їх зростанням прибутку або іншими бізнес-показниками, 
а також знайти абсолютно нові взаємозв'язки між показниками. Тому, завдяки використанню 
таких елементів в рамках управління персоналом, як хмарні технології, можливість 
працювати віддалено, Big data, соціальні мережі і штучний інтелект, компанії зможуть 
підвищити рівень конкурентоспроможності і значно збільшити свій відрив від конкурентів. 
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Маркетинг – найважливіший спосіб управління підприємством [1], поряд з фінансами, 
обліком господарських операцій, підбором і розстановкою персоналу. 

Розвиваючись маркетинг «перевершив» збутову функцію. В якийсь момент 
підприємці почали відмовлятися від маркетингу збутового, розуміючи, що неможливо 
управляти збутом ефективно без своєчасних виробничих змін. Як наслідок не тільки 
діяльність збутова, але і виробнича сфера стала об'єктом уваги маркетингу, який почали 
називати інтегрованим маркетингом. Поширивши свій вплив на ціноутворення, фінанси, 
кадри, тобто на різні сфери діяльності підприємства, повноцінний сучасний маркетинг 
набуває системності.  

Таким чином, зі збутової управлінської функції маркетинг став функцією управління 
закупівельною, виробничою, розподільчою діяльністю підприємства, тобто однією з 
ключових функцій управління підприємством.  

Думки вчених та фахівців-практиків щодо пріоритетності маркетингу у сфері 
управління цілком зрозумілі, оскільки він забезпечує виживання на ринку – найважливішу 
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проблему сьогодення. Визнання цієї обставини на практиці обумовлює наділення 
маркетингового підрозділу великими повноваженнями і відповідальністю, безпосередню 
підпорядкованість вищому менеджменту підприємства. 

Підприємницьким досвідом зібрано велику кількість рекомендацій та порад щодо 
раціональної бізнес-поведінки. Однак, всі вони не можуть бути укладені в принцип, 
оскільки, як правило, відносяться тільки до певних організаційних прийомів, способів, форм 
комерційної діяльності. Ми вважаємо, що найкраще необхідно прагнути до вираження 
сутності явища, в даному випадку маркетингу, та спиратися на наступні найважливіші 
положення: 

Найважливіші дані для прийняття рішень в сфері ринкової діяльності підприємство 
бере з зовнішнього середовища. Завдання «вижити» в умовах насиченості ринку та 
оптимального досягнення позначених цілей може бути вирішено, якщо буде забезпечена 
постійна динамічна рівновага, максимальна узгодженість із зовнішнім середовищем. Ні 
ресурси підприємства, ні внутрішня структура, а саме мінливе зовнішнє оточення є 
джерелом і опорою його стратегічних і повсякденних рішень і дій. 

Кількісна міра впливів підприємства в маркетинговій області визначається ринковими 
дослідженнями. Ні інтуїція, ні минулий досвід, ні логіка здорового глузду не зможуть 
замінити знань, отриманих в процесі безпосереднього вивчення ситуації в постійно 
мінливому зовнішньому середовищі підприємства. Чим більш рівень насиченості і 
динамічності ринку, тим менше шансів має підприємство здійснити відповідний вплив на 
нього, зокрема використовуючи метод проб і помилок. Ринкові дослідження дають змогу 
підприємству уникнути помилок в прийнятті рішень у виробничій і комерційних сферах, 
скоротити конкурентний ризик, підвищити рівень передбачуваності результатів діяльності в 
найближчому і віддаленому періодах. 

Не треба пасивно слідувати за ринком, треба активно формувати потреби, впливати на 
них, формуючи ринок. Необхідність активних дій щодо впливу на ринок диктується 
наявністю на ньому товарів та послуг, що конкурують, а також загальним трендом 
скорочення життєвого циклу, що є наслідком науково-технічного прогресу. Підприємства, 
що є конкурентами змушені постійно прагнути до всього інноваційного, що дає можливість 
отримати довгострокові конкурентні переваги. Обновлюючи номенклатуру та асортимент, 
вносячи певну новизну в сам продукт, його властивості, області застосування, упаковку, 
підходи диференціації і позиціонування, форми реалізації, обґрунтування цін, сферу 
маркетингових комунікацій, підприємство має на меті здійснювати активний вплив на 
постачальників, споживачів, посередників з одночасною ефективною протидією 
конкурентам [2].  

З покращенням життєвого рівня індивіда суттєво підвищується роль емоційної 
складової в його оцінці альтернатив вибору і прийняття рішення про придбання товару або 
послуги. Цей факт дуже важливо враховувати під час розробки програм щодо активного 
впливу на споживачів, зокрема, при формуванні і реалізації стратегії маркетингових 
комунікацій. 

Слід відзначити, що маркетинг є однією з підсистем управління підприємством і 
передбачає здійснення ретельного аналізу ринкових процесів для прийняття управлінських 
рішень: що виробляти, для кого, в якій кількості, за якою ціною реалізовувати.  

За умов перевищення пропозицією товарів попиту на них, вкрай важливим є 
знаходження нових можливостей для розвитку виробництва і реалізації вироблених товарів 
та послуг. Сьогодні фактично маркетинг перетворився в науку дослідження ринку, вивчення 
напрямів стимулювання попиту на товари та послуги, які виробляє підприємство. 

Поява маркетингу обумовлена реальними потребами бездефіцитної та 
високорозвиненої економіки. Необхідність використання інструментів маркетингу 
відчувається за умов насиченості ринку продукцією, коли виробництво вже не може 
розвиватися без знань про рівень попиту на конкретні види продукції. 
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Ключовим завданням маркетингу є пошук та встановлення ринкової ніші. З ринковою 
нішею ми пов’язуємо можливість реалізації товарів або послуг з певними споживчими та 
функціональними і споживчими властивостями в межах певного ринкового сегмента, тобто 
товарів або послуг, призначених для певних груп споживачів, що забезпечую підприємству 
суттєві переваги по відношенню до конкурентів.  

Ринковим сегментом є група покупців, потреби яких дуже схожі, проте в деяких 
істотних аспектах відрізняються від потреб решти ринку; навіть один покупець може 
становити ринковий сегмент [3]. 

Під час розробки маркетингової стратегії необхідно здійснити такі важливі дії: 
– здійснити вибір ринкового сегменту, в межах якого буде функціонувати 

підприємство; 
– встановити ключові методи і способи, які дадуть можливість досягти високого 

рівня конкурентоспроможності товарів та послуг підприємства; 
– встановити оптимальні терміни діяльності підприємства на обраному ринку, 

виходячи з перспективної прогнозної оцінки рівня попиту. 
На завершення відзначимо, що маркетинг сьогодні характеризується комплексним 

взаємодоповнюючим процесом ринкового пізнання, пізнання зовнішнього середовища через 
маркетингові дослідження та активний вплив на ринок за допомогою маркетингових зусиль, 
тобто ціновий і неціновий арсенал засобів. Саме зазначене й формує головну концептуальну 
ознаку сучасного маркетингу і зміст сучасного спрямування в управлінні підприємством, 
побудованому на засадах маркетингу. 
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Політика якості – це загальний намір і напрямок діяльності організації щодо якості, 

який офіційно встановлюється вищим керівництвом. Політика якості формує основу для 
визначення конкретних цілей у цій галузі та відповідної документації. 

Цілі в галузі якості в першу чергу висуваються при розробці політики якості. 
Політика якості формує основу місії організації з усіма її компонентами (маркетинг, дизайн, 
закупівлі, контракти тощо). Для кожного з компонентів політики проводяться відповідні 
аналізи та оцінки. В результаті визначаються стратегії та плани реалізації політики якості. 

У зарубіжній практиці формулювання такої політики є найефективнішим як 
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стратегічний принцип розвитку та як засіб спрямування зусиль організації на поліпшення її 
діяльності. Наприклад, бути постійним лідером світового ринку або значно збільшити частку 
ринку завдяки перевагам на технічному рівні та в якості певного виду продукції. Зрозуміло, 
що такої мети можуть досягти лише організації з постійним виробничим досвідом та 
традиціями, організації з великим інноваційним потенціалом [1]. 

Розробляючи політику організації щодо якості необхідно враховувати наступне: 
– потреби, що пред'являються до неї; 
– керівник повинен письмово визначити політику, оскільки вона підписана першим 

керівником. 
– повинні бути сумісними з іншими сферами діяльності компанії; 
– керівництво повинно забезпечити, щоб кожен член команди розумів, що план 

розроблений відповідно до політики якості, і постійно його виконувати, політика якості 
повинна бути сформульована таким чином, щоб її положення поширювалися на кожного 
працівника, а не лише на якість продукції. 

Досягнення певних цілей і завдань політики у сфері якості слід здійснювати за такими 
напрямками: 

‒ управління та організація – засновані на комплексності, системності, інноваціях у 
виробництві продукції та наданні послуг;\ 

‒ документування процесів – створення відповідної документальної бази для 
впровадження та підтримання політики якості, методів оцінки, аналізів, контроль та 
моніторинг якості продукції; 

– фінансування – створення ефективного фінансового та матеріально-технічної 
підтримка для досягнення цілей системи управління якістю; 

– інформаційне забезпечення – формування цілісного інформаційно-комунікаційного 
середовища для формування та реалізації політики якості. 

Документ, що визначає політику якості, повинен бути коротким, простим, зрозумілим 
і запам'ятовуватись та відображати вимоги до якості роботи кожного працівника. 

Політика щодо впровадження системи управління якістю в організації має бути 
побудована на наступних принципах [2]: 

– досягнення оптимального співвідношення ціни та якості продукції та послуг для 
споживачів порівняно з конкурентами; 

– постійне вивчення потреб покупців з метою впровадження нових видів продукції та 
послуг; 

– розширення освоєних та завоювання нових ринків збуту;  
– впровадження новітніх технологій для підвищення продуктивності праці, якості 

продукції та собівартості продукції; 
– поліпшення соціальних умов працівників за рахунок поліпшення якості продукції; 
– формування та впровадження принципів роботи, що відповідають міжнародним 

стандартам; 
– швидка доставка, монтаж та гарантії обслуговування. 
Іншим важливим напрямком реалізації Політики якості є нормативне забезпечення 

створення системи управління якістю, а саме: 
– розробка та прийняття політики якості, параметрів якості, в яких повинні бути 

вказані складові системи управління якістю; 
– розробка та проведення самоцінюювання діяльності загалом і їх працівників; 
– розробка процесів, що характеризують технологію виготовлення продукції та 

надання послуг; 
– вдосконалення внутрішніх адміністративних правил; 
– прийняття програми оцінки та розвитку персоналу як основи забезпечення та 

поліпшення якості продукції. 
Інформаційний механізм реалізації політики якості передбачає постійний моніторинг 
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її реалізації, інформує залучених людей, створює та поповнює бази даних. Слід передбачити 
обов’язкове навчання для уповноважених за якість. 

Повноваження та відповідальність за управління якістю повинні бути визначені для 
всіх працівників організації. Вони повинні бути відображені в посадових інструкціях та 
кваліфікаційних вимогах та регулювати розподіл завдань між керівником та його 
заступником. Слід забезпечити адекватність повноважень робітників для виконання своїх 
обов'язків [3]. 

У той же час для реалізації Політики якості в організації повинна бути створена 
внутрішня система інформування персоналу. Сюди слід віднести те, що всі працівники 
негайно інформуються про досягнення встановлених цілей якості на всіх рівнях, проблеми, 
пов’язані з виробництвом бракованої продукції та реакцією споживачів, необхідність 
збереження репутації організації та збільшення продажів на ринках. 

Впроваджуючи Політику якості, можна досягти подальших позитивних результатів: 
– збільшити обсяг продажу виробленої продукції, яка краще відповідає запитам 

споживачів; 
– зниження собівартості продукції та послуг; 
– більш точне виконання поставок продукції вчасно;  
– скорочення часу розробки та впровадження нових видів продукції у виробництво; 
– збільшити обсяг виробництва продукції та послуг відповідно до запитів споживачів. 
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Виставкова діяльність підприємства є одним із найефективніших та надійних засобів 

просування продукції. Участь компанії в подібних заходах надає ряд переваг у конкурентній 
боротьбі, серед яких: поліпшення власної репутації, пряма взаємодія із цільовою аудиторією, 
захоплення нових ринків збуту, зміцнення міжнародних зв’язків, вчасне висвітлення нових 
технологій та нових видів продукції, що, як наслідок, стимулює внутрішню та зовнішню 
торгівлю та збільшує обсяги продажів. 

В цілому, слід визначити, що виставка – захід, пов'язаний з демонстрацією продукції, 
товарів та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з 
урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для проведення ділових переговорів з 
метою укладення договорів про постачання або протоколів про наміри, утворення спільних 
підприємств, отримання інвестицій [1]. 

Участь виробничого підприємствах у виставках надає такі можливості: пошук нових 
ділових партнерів та клієнтів; формування та підтримка позитивного іміджу (що зазвичай 
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залежить від наявності сувенірної продукції (ручки, щоденники, календарі тощо), 
оригінальності стенду; застосування рекламних заходів (відеоролики, промоутери, розіграші, 
каталоги, листівки тощо)); вивчення конкурентного ринку в дії; обмін досвідом; залучення 
нових інвестицій; вивчення сучасних тенденцій розвитку галузей; позиціонування себе на 
ринку; збільшення обсягів продажу власної продукції. 

Для того, щоб зробити участь у виставці ефективнішим засобом просування, фірма 
повинна ретельно спланувати свою роботу. Процес організації виставки являє собою 
складний комплекс організаційних, договірних, дипломатичних заходів [2]. Крім того, слід 
зазначити що організація участі у виставках передбачає ряд організаційних моментів. До 
початку виставки підприємство має направити організатору заявку на участь, а для 
розміщення інформації про себе в каталозі учасників – інформаційні дані про свою 
діяльність. Після цього укладається договір на взяття участі у виставці. Зазвичай у такому 
договорі застерігаються умови взяття участі в заході, що проводиться, та зазначається 
вартість плати, яку має сплатити учасник [3]. Резервування місця виставкової площі 
здійснюється тільки після сплати рахунка, виставленого організатором.  

Для досягнення поставленої мети, під час участі у виставці підприємство повинно 
перед цим провести низку аналізів таких як: аналіз чинників впливу, аналіз статистики даних 
по минулим рокам, виявлення шляхів по підвищенню ефективності виставкової діяльності, 
планування виставкових проектів та управління інвестиціями, аналіз оцінки результатів 
виставкової діяльності з урахуванням різних факторів впливу, розробку заходів спрямованих 
на підвищення результативності виставкової діяльності підприємства [4]. 

Організаційні процеси, що супроводжують участь у виставці умовно можна поділити 
на три етапи: передвиставкова робота, робота на виставці і робота після виставки або 
післявиставкова робота (табл. 1). На нашу думку, кожен етап організації виставки 
характеризується певними завданнями та є процесом, який складається з основних функцій 
менеджменту: планування, організація, координація, мотивація, контроль та аналіз.  

Найважливішим етапом в організації участі у виставці є етап вибору цілей. 
Підприємство повинно чітко визначити навіщо воно бере участь у виставці та які результати 
хоче отримати. Цілі можуть бути різноманітними та залежати від потреби, положення на 
ринку, фінансів та інших особливостей майбутнього експонента [4]. На передвиставковому 
етапі, який також можна назвати етапом планування, основними завданнями є: пошук нових 
клієнтів, збір інформації про конкурентів, вибір виставки, планування бюджету та розробка 
конкретного плану діяльності. 

На другому етапі, який включає в себе організацію, координацію та мотивацію 
процесу участі у виставці, здійснюється: відбір та навчання персоналу, який братиме участь 
у заході, готується конкретна програма заходів з реклами, затверджується план і технологія 
робіт з організації участі у заході, паралельно цьому складається кошторис проведення даної 
процедури, проектується зовнішній вигляд стенду. До проектування стенду слід поставитися 
відповідально, адже це перше враження відвідувача про підприємство[4]. 

Завершальним етапом є аналіз проведеної виставочної діяльності та оцінка отриманих 
результатів. На основі отриманих даних готуються звіт про участь у виставці який в 
подальшому послугує в якості підстави для прийняття рішення про участь в інших 
виставкових заходах. 

Виставка – найскладніша форма маркетингу, яка включає всі його інструменти. 
Промислова виставка необхідна всім підприємствам незалежно від їх галузевої 
приналежності, характеру продукції і масштабів її виробництва, оскільки надає універсальні 
можливості для реалізації як маркетингових, так і інноваційних цілей підприємства. 
Переваги виставкової діяльності для підприємств перед іншими видами комунікацій 
полягають у наступному: попит і пропозиція сконцентровані в часі на обмеженому просторі, 
на якому представлена вся галузь і супутні виробництва; реалізована можливість 
встановлення взаємовідносин з виробниками взаємодоповнюючих благ, субпідрядниками і 
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постачальниками всіх видів ресурсів, в тому числі консалтингових та науково-технічних 
послуг; здійснюється ефективна підтримка дій власних торгових агентів і пошук нових [7]. 

 
Таблиця 1 – Основні етапи організації виставки 

№ Основні етапи Основні завдання 
1 Передвиставкова 

робота 
− визначення цілей участі у виставці; 
− збір інформації про проведені в країні або інших країнах 

виставках, які представляють для фірми інтерес; 
− аналіз конкурентів; 
− визначення цільової аудиторії; 
− вибір виставки та планування бюджету; 

2 Робота на виставці − складання кошторису витрат; 
− вибір експонатів, типу стенду, підготовка та оформлення 

експозиції; 
− вибір та навчання персоналу для участі у виставці; 
− планування рекламних заходів та роботи з відвідувачами; 

3 Післявиставкова 
робота 

− контроль та оцінка результатів; 
− складання звіту про проведений захід; 

 
Таким чином, можемо зробити висновки, що для того аби ефективно приймати участь 

у виставкових заходах слід дотримуватись певних правил та етапів організації такого заходу. 
Одним з головних етапів є розуміння з якою метою і для чого компанія збирається приймати 
участь у виставці, адже цей захід дає безліч можливостей розвитку бізнесу. Участь у виставці 
в будь-якому випадку дає позитивні результати, оскільки компанія може детально 
ознайомитися зі своїми конкурентами, отримати миттєві відгуки про товари та імідж своєї 
компанії, вивчити очікування існуючих та потенційних клієнтів та загалом здійснити своє 
позиціонування на ринку.  
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висуває відповідні вимоги до системи управління підприємствами щодо запобігання та 
виявлення корупції. Вказане, зокрема, зумовлено екстериторіальною дією антикорупційного 
законодавства розвинених країн і породжує необхідність формування бізнес-культури на 
доброчесних засадах в національному середовищі.  

Інноваційним і перспективним для вітчизняних підприємств є впровадження системи 
комплаенс (compliance). У найбільш широкому розумінні практика комплаенс − це 
внутрішня система контролю забезпечення відповідності компанії вимогам зовнішніх і 
внутрішніх регуляторів, адже загальнопоширене визначення категорії походить від 
англійського дієслова «to comply» і означає згоду, відповідність.  

Комплаенс-контроль відповідає за дотриманням законодавства, етичних норм і правил 
співробітниками, клієнтами та контрагентами, тому дозволяє своєчасно виявити та усунути 
ризики для компанії. Підвищення ефективності бізнес-процесів, ділова репутація та 
прибутковість є наслідком ефективного комплаенс-контролю для підприємства. 

Можемо виокремити ризики які здатні суттєво зіпсувати репутацію будь-якого 
бізнесу. Ці ризики потребують постійного моніторингу і, як правило, саме на них 
зосереджено увагу комплаєнс-служби організації: корупційні правопорушення: подарунки 
приватним особам, фінансова допомога політичним партіям і політикам; шахрайство: 
махінації з активами; екологічні ризики: нанесення шкоди навколишньому середовищу; 
дефекти продукту: проблеми з якістю продукції; плинність кадрів: відтік якісних кадрів 
через фінансові проблеми організації [1]. 

На сьогодні, з боку держави, покаранням за недотримання нормативних вимог може 
бути як втрата ліцензій або інших дозволів, так і зупинення діяльності компанії, крім того, 
порушення антикорупційного законодавства може призвести до притягнення до 
кримінальної відповідальності. Безумовно, питання антикорупційного комплаєнса набуває 
особливого значення. 

Сучасна антикорупційна комплаенс-практика має два ключових складника, кожен з 
яких виконує власні функції: 

по-перше, це запобігання корупції, протидія відмиванню грошей, отриманих 
злочинним шляхом, і випередження шахрайських операцій з ресурсами компанії та 
розкрадання коштів.  

Для реалізації вказаних завдань компанії розробляють окремий комплекс внутрішніх 
документів, політик і процедур. У більшості міжнародних корпорацій, наприклад, існують 
окремі гарячі лінії, які дозволяють по телефону або електронною поштою повідомити про 
порушення кодексу етики співробітниками компанії, зокрема керівниками. Існують 
внутрішні правила, якими встановлені обмеження на вручення подарунків державним 
службовцям, правила прояву гостинності, процедури узгодження благодійних внесків тощо.  

Особлива увага приділяється перевірці репутації ділових партнерів, дистриб’юторів, 
підрядчиків, посередників і агентів, які надають компанії різні послуги. Такі процедури 
спрямовані на виявлення прихованих ризиків, коли корупційні дії маскуються під 
квазілегальні консультаційні послуги, маркетингові дослідження або надмірно завищені 
перепродажні ціни. 

Другий складник представлений внутрішніми перевірками та розслідуваннями для 
виявлення та запобігання випадків порушення кодексу бізнес-етики компанії. У результаті 
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таких розслідувань та перевірок бізнес контролює сам себе, тим самим сприяє викоріненню 
корупції і інших порушень корпоративних правил. Співробітників, викритих у неналежних 
діях, як правило, звільняють, а матеріали розслідувань можуть передаватися в правоохоронні 
органи [2; 3]. 

Вагомим чинником впровадження системи комплаенс є отримання переваг бізнесом в 
довгостроковій перспективі. А саме: підвищення ефективності управлінського контролю; 
своєчасне виявлення та запобігання актам шахрайства, корупційних правопорушень; 
попередження та мінімізація санкцій або штрафів; підвищення привабливості компанії для 
інвесторів та інших фінансових інститутів; завчасний моніторинг, розпізнавання та 
запобігання репутаційним і фінансовим втратам; розвиток, зміцнення іміджу та бренду 
компанії [1]; вихід на зовнішні ринки. 

Для усунення формального підходу та досягнення ефективності комплаенса як 
елемента системи управління компанією, необхідно забезпечити наступні умови: комплаенс-
служба (або комплаенс-офіцер, залежно від розміру та масштабів діяльності компанії) 
повинна мати офіційний статус і підзвітність вищому керівництву або наглядовій раді; 
надання відкритого доступу фахівцям з комплаенса до всіх документів компанії; повне 
ресурсне забезпечення; забезпечення взаємодії з органами нагляду та контролю [4]. 

Таким чином, антикорупційний комплаенс як елемент системи управління забезпечує 
дотримання правових і корпоративних норм співробітниками, контрагентами та клієнтами 
компанії. Своєчасне виявлення та усунення корупційних та ризиків шахрайства сприятимуть 
підвищенню її ділової репутації та зростанню прибутковості.   
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Вся південна частина Одеської області в цьому році переживає посуху. Ми вже 

бачили, як ще в квітні відсутність дощів погубило урожай озимих, який до червня загинув 
більш ніж наполовину. Ситуація насправді загрозлива. З одного боку, змінюється клімат – в 
бік більш посушливого, що перетворює степи півдня України в напівпустелі. З іншого боку, 
все менше води залишається в великих річках. І Дністер, і Дунай вже другий рік поспіль 
переживають «маловодний» період. На Дунаї через це вже кілька років поспіль влітку навіть 
призупиняється судноплавство. А Дністер ще з літа 2019 року, за словами керівника 
одеського регіонального басейнового управління водних ресурсів Лілії Грічулевіч, став 
«маловодних». На це вплинуло як відсутність опадів минулого літа, так і безсніжна зима в 
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Карпатах разом з вирубкою лісів [1]. 
Саме Дністер і Дунай – основні джерела води для більшості жителів Одеської області, 

як для пиття, так і для сільського господарства. Водопостачання великих міст області більш-
менш налагоджено. Одеса, Чорноморськ, Південний, Теплодар – отримують питну воду з 
Дністра через Одеський водопровід і його численні відгалуження, передані Одеською 
міськрадою ще в 2003 році фактично у власність приватної компанії «Інфоксводоканал», 
Ізмаїл отримує питну воду з артезіанських свердловин. Білгород-Дністровський раніше 
отримував питну воду з одеського водопроводу по трубі, прокладеній по дну Дністровського 
лиману. Але коли ця труба прогнила і «наказала довго жити», місто перейшло на артезіанські 
свердловини і отримує воду в «погодинному» режимі. 

Найскладніше – в Болграді, місцевий водопровід бере воду з озера Ялпуг. Води в озері 
не вистачає, а її якість – «гірше нікуди». Тому вже кілька років розглядаються два 
альтернативні проекти підведення до Болграду питної води. Один, більш дорогий, але з 
більш гарантованим результатом – у вигляді будівництва трубопроводу від системи 
Кілійського групового водопроводу. Другий, більш дешевий – у вигляді будівництва 
трубопроводу від Ізмаїла, від місцевих артезіанських свердловин – але з ризиком засмічення 
тих чи інших свердловин і можливого зменшення кількості води в них. 

Сільська місцевість на півдні області забезпечена питною водою вкрай погано. 
Підземні води надмірно мінералізовані і для пиття непридатні. В Арцизькому, 
Тарутинському та частини Татарбунарського питна вода часто – привізна, цистернами. 
Наприклад, в селі Острівне Арцизького району лише деякі домогосподарства, за словами 
голови сільради Петра Добрева, мають можливість копати колодязі і брати чисту підземну 
воду, інші – купують привізну воду. А для зрошення і господарства – збирають дощову воду. 
XXI століття надворі, а люди змушені збирати дощову воду, щоб полити город і випрати 
речі. 

У той же час значна частина Кілійського і Татарбунарського районів користуються 
Килійським груповим водопроводом. Ця система, запроектована ще у кінці 1980-х, і 
розширена в 2007-2010 рр., Здатна давати до 25 тисяч кубометрів чистої питної води на добу. 
Воду беруть з Дунаю, «піднімають» через головну насосну і очисну станцію на великі 
водоводи і потім, через інші насосні проміжні станції. передають в села і селища. Зараз на 
завершальній стадії – підключення до цього водопроводу міста Татарбунари та ще двох сіл. 
Люди платять за воду 11 гривень з копійками за кубометр при її собівартості більше 18 
гривень. Різницю дотує держава і, частково, компенсується за рахунок послуг басейнового 
управління водних ресурсів аграріям [2]. 

Більшість малих річок Одеської області – в жахливому стані. Розберемо ситуацію на 
прикладі двох річок – Киргиж-Китай і Барабой. 

В цьому році річка Киргиж-Китай, яка починається на території Молдови, а впадає в 
озеро Китай Ізмаїльського району, пересохла повністю. Води немає від слова «зовсім». На 64 
кілометри довжини річки було побудовано 45 ставків, з яких на сьогоднішній день діють 33. 

Зараз продовжує діяти система моніторингу ґрунтових вод. По всьому півдню 
Одеської області то тут, то там розкидані спеціальні свердловини, в яких перевіряють рівень 
ґрунтових вод і беруть їх проби. На основі отриманих даних робляться висновки – наскільки 
рівень ґрунтових вод високий, чи не загрожує це підтопленням, чи можна зрошувати поля, 
скільки води давати на зрошення і відповіді на багато інших питань. При цьому дані 
показують, що понад 80% зрошуваних земель – в порядку, і лише менше 5% в непридатному 
для землеробства стані [3]. 

Зміни клімату явно призведуть і до зміни моделі сільського господарства. Замість 
масового вирощування зернових культур аграрії півдня Одеської області будуть змушені 
перейти до більш рентабельних культур в умовах досить високих витрат на зрошення. Це 
можуть бути сади, виноградники, овочі – або пасовища. Пасовища виходять найдешевшим з 
варіантів. Фактично, це може бути ізраїльська система сільського господарства – заснована 
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майже виключно на зрошенні в умовах посушливого спекотного клімату, з вирощуванням 
високорентабельних культур [4]. 

Озера, розташовані уздовж української частини Дунаю – Кагул, Картал, Кугурлуй, 
Ялпуг, Софія, Котлабух, Китай та інші, також опинилися під загрозою екологічної 
катастрофи. Впадають в них дрібні річки, які вже пересохли або ще пересихають – і не дають 
води. Низький рівень води в Дунаї призводить до того, що природні протоки і канали з річки 
в ці озера міліють, замулюються і також не дають воду. Штучні ж гідротехнічні споруди – 
дамби і шлюзи, часто знаходяться в аварійному стані, не використовуються і перекривають 
доступ дунайської води в озера. 

Так, озеро Котлабух через бездіяльність системи каналів і шлюзів, які подають в 
нього воду з Дунаю, до 2019 року перетворилося в болото – рівень води впав, припинення 
надходження води з Дунаю і дрібних річок привів до підвищення солоності і «цвітінню». На 
берегах Котлабух проживають понад 20 тисяч осіб, в тому числі величезне село Суворове в 
статусі селища міського типу з населенням майже 5 тисяч осіб. 

Побоюючись екологічної катастрофи і реагуючи на звернення місцевої влади на рівні 
громад і сільрад, басейнове управління водних ресурсів за зимовий сезон 2019-2020 рр. 
знайшло кошти на ремонт і розконсервацію насосної станції, яка регулювала подачу води з 
Дунаю в Котлабух. 24 березня в озеро почали качати воду і на початок червня закачали 
понад 40 мільйонів кубометрів води. Рівень Котлабух піднявся, солоність зменшилася – і 
проблема відступила [5]. 

Також знову запущено постачання води озера Картал через протоку Кишкова з озера 
Кугурлуй. Кілька десятків років тому до берега Дунаю проклали по насипу автодорогу, яка 
фактично перекрила протоку і привела до припинення природного надходження води в озеро 
Картал. 

Проблему вирішили за рахунок співпраці з організацією «Рівайлдінг Україна», яка 
отримала грантові кошти на екологічні та природоохоронні проекти в Придунав'ї. За кошти 
одного з таких грантів організація разом з Ізмаїльським районним управлінням водного 
господарства побудували на дорозі водопропускну споруду по протоці Кишкова. Фактично, 
в тому місці, де насип перетинає протоку Кишкова, поклали труби під дорогою і 
забетонували насип. 

Відновлення водопостачання озера Картал – одночасно приклад того, як місцеві і 
центральні влади можуть співпрацювати з громадськістю та залучати кошти за рахунок 
міжнародного співробітництва, і початок більш загального проекту відновлення нормального 
обміну води Дунаю і придунайських озер. «Я можу гарантувати, що буквально протягом 
декількох тижнів роботи протоки ви побачите тут більше відкритої води, а фахівці 
підтвердять це за допомогою даних моніторингу. Ми сподіваємося, що протягом наступних 
3,5 років реалізації проекту моніторинг стану рибних ресурсів покаже позитивні зміни. 
досвід, накопичений при відновленні екосистеми озера Картал, допоможе в майбутньому 
відновити великі водойми – Кагул, Кугурлуй, Катлабух, Китай, Ялпуг, де через їх розмірів і 
більшої залученості в господарську діяльність існують набагато більші проблеми» – зазначив 
менеджер проектів ГО «Центр регіональних досліджень» Олег Дьяков [6]. 

Таким чином, «водні» проблеми Одеської області, незважаючи на неминучі зміни 
клімату, цілком можна вирішити. Якщо громадяни і влада на всіх рівнях будуть 
усвідомлювати масштаби проблеми і вживати заходів – то можна вирішити і частина нині 
існуючих проблем, і не допустити погіршення ситуації. З боку кожної людини це може бути 
банальна економія води і цивілізоване звернення з водними ресурсами і природою на самому 
елементарному рівні (не залишати сміття, наприклад), а з боку влади і, особливо, 
відповідальних за екологію і водні ресурси організацій – це грамотне проектування і 
ефективне використання тих нечисленних ресурсів, які є зараз. 
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В сучасних умовах запорукою успіху галузі садівництва та виноградарства суб’єктів 

агробізнесу є формування їх конкурентоспроможного виробництва. Продукція садівництва 
вітчизняних товаровиробників все більше відчуває тиск з боку закордонних конкурентів, як 
на внутрішньому так і зовнішньому ринках. В цьому аспекті особливе значення набувають 
стратегічні орієнтири розвитку, що дозволять забезпечити таку пропозицію, що максимально 
задовольнить попит наявний на внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Успіхи в досягнені оптимального економічного розвитку галузі плодівництва, 
нововведення в маркетинговій діяльності, інноваційні технології, експортні орієнтири в 
стратегічному плануванні призвели до зростання результативності виробництва та реалізації 
плодів та ягід (таблиця 1).  
 
Таблиця 1 – Баланс споживання продукції садівництва та виноградарства (з врахуванням в 
перерахунку на свіжу сушеної та консервованої продукції) , тис. т 

Показники 2017р. 2018р. 2019р. В середньому 2019р. до 
2017р., % тис. т % 

Виробництво 2458 3039 2485 2660,7 х 101,1 
Зміна запасів 22 259 -76 х х х 

Імпорт 819 878 1052 916,3 х 128,4 
Усього ресурсів 3255 3658 3613 3508,7 100,0 111,0 

Експорт 291 331 433 351,7 10,0 148,8 
Витрачено на корм та втрати 225 285 231 247,0 7,0 102,7 

Переробка на вино 497 597 480 524,7 15,0 96,6 
Фонд споживання 2242 2445 2469 2385,3 68,0 110,1 

 
За рахунок суб’єктів агробізнесу на ринку формується більша частина пропозиції 

(табл. 2).  
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Таблиця 2 – Місткість ринку продукції садівництва та виноградарства в Україні (з 
врахуванням в перерахунку на свіжу сушеної та консервованої продукції), тис. т  

Показники 2017р 2018р 2019р. В середньому 2019р. до 
2017р.% тис. т % 

Внутрішня місткість ринку 2242 2445 2469 2385 72,2 110,1 
Імпорт 819 878 1052 916 27,8 128,4 
Місткість ринку 3061 3323 3521 3302 100,0 115,0 

 
Внутрішня місткість ринку продукції садівництва в Україні в 2017-2019 рр. складала 

72,2% (2385 тис. т) загального фонду споживання цієї продукції. Це становить, 53,7 кг 
споживання продукції садівництва та виноградарства на одну особу в рік (табл. 3), що на 
16% менше від мінімальної норми споживання 64 кг та на 40,3% менше від раціональної 
норми споживання, що складає 90 кг. 
 
Таблиця 3 – Норми і рівень споживання продукції садівництва та виноградарства населенням 
України у 2017-2019рр., кг на рік 
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90 64 49,7 52,8 58,7 53,7 59,7 84,0 

 
Результати цих досліджень визначають, що стратегічні орієнтири розвитку 

виробництва та реалізації продукції садівництва та виноградарства передбачають: насичення 
ринку продукцією садівництва та виноградарства в межах країни конкурентоспроможною 
продукцією, для забезпечення можливості до 2025 року в повній мірі задовольнити за 
фізіологічними нормами потреби споживачів у цих продуктах [2]; підтримання тенденції до 
зростання рівня виробництва продукції садівництва та виноградарства за рахунок введення 
новітніх інтенсивних технологій і запровадження у процес виробництва новітніх наукових 
доробок та передового досвіду країн лідерів; екологізація виробництва та перехід до 
органічно чистого та безпечного господарювання на основі новітніх біологічних методів. 

Отже, одним з головних напрямків глибоких трансформаційних процесів в 
стратегічному розвитку в галузі садівництва та виноградарства на наступні 5 років є 
оптимізація розподілу та використання вже існуючих ресурсів суб’єктів агробізнесу і 
біокліматичного потенціалу за рахунок введення новітніх ресурсозберігаючих технологій. 

Особливе значення, на нашу думку, має впровадження високоврожайних і 
швидкоплідних сортів і науково-обґрунтоване обмеження їх кількості у конкретних умовах, 
розширення закладання нових садів на вегетативних підщепах, збільшення відсотку ягідних 
культур у структурі насаджень, управління взаємозв’язками між місцевістю, властивостями 
грунту та рослин, зрошенням, та розмежуванням стратегічного управління зон на основі 
вибраних параметрів, що безумовно посилить конкурентні переваги економічного та 
екологічного характеру. 
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Річна фінансова звітність компанії відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні 

інформаційно-аналітичного базису для потреб менеджменту та прийняття управлінських 
рішень. Такі характерні ознаки управлінської (фінансової) звітності, як повнота, 
достовірність, точність, оперативність постають найважливішими параметрами, що 
визначають якість управлінського процесу та обґрунтованість управлінських дій [1]. У 
сучасних умовах спектр користувачів управлінської звітності значно розширюється, що 
висуває додаткові вимоги та запити до системи інформаційно-аналітичної підтримки 
управлінського процесу. Висока ступень динамічності факторів зовнішнього та 
внутрішнього бізнес-середовища, зростання ринкових викликів та загроз викликають 
необхідність постійного удосконалення інформаційно-аналітичного базису корпоративного 
менеджменту. 

Поряд з тим, ускладнення фінансової та управлінської звітності для менеджерів і 
користувачів не є бажаним, у зв’язку з чим, для максимально швидкого результату у вигляді 
нових бізнес-ідей інформація, що є її основою, має бути максимально оперативною, 
лаконічною, чіткою та зрозумілою. 

Сучасні технології підготовки та використання обліково-економічної інформації 
враховують максимальній рівень автоматизації збору та підготовки звітності та 
передбачають використання таких методів, як технології «хмарного обліку», використання 
штучного інтелекту, технологій блокчейну, мобільних програм бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності тощо. Новітні технології управління сьогодні використовуються з 
урахуванням активних процесів диджителизації світової економіки, що не може не 
позначитись на засобах збору, обробки та підготовки управлінських даних, які сьогодні 
передбачають інтерактивне використання та управління інформацією. 

Ускладнення та розширення господарських зв’язків та економічних відносин, 
активний розвиток транснаціональних корпорацій потребують доповнення системи 
ключових фінансових показників, що відображають результати діяльності компаній. 
Національна система бухгалтерського обліку і фінансової звітності України має значні 
відмінності із найбільш розповсюдженими у світі – системою міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності IFRS та системою GAAP. Все більша кількість 
компаній України сьогодні формують свою фінансову звітність за міжнародними 
стандартами, проте в аграрному секторі кількість таких компаній залишається незначною.  

Разом з тим, незважаючи на існуючі обмеження, які формує національна система 
обліку і звітності в Україні, внутрішня управлінська звітність вітчизняних компаній може 
бути удосконалена і доповнена в частині ключових фінансових і нефінансових показників, 
які є корисними з точки зору її внутрішніх та зовнішніх користувачів. 
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Так, фінансова звітність компаній, які використовують у своїй практиці систему 
стандартів IFRS, додаткового наводить інформацію за основним операційним сегментами, 
звітність містить дані про основні тенденції ринків, на яких діє компанія, детальну 
інформацію про обсяги та результати інвестиційної діяльності. Фінансова звітність компаній, 
складена за системою GAAP, містить додаткові показники, що не є обов’язковими для цієї 
моделі, але є досить актуальними для менеджменту компаній і інвесторів: співставна чиста 
виручка, співставна операційна маржа, базова ефективна податкова ставка, вільний 
грошовий потік та ін. Використання цих показників результатів діяльності компаній сьогодні 
є необхідними для прийняття дієвих управлінських рішень та залучення інвестицій. 

Разом з тим, як відмічають експерти, управлінська звітність, зокрема, фінансова, 
сьогодні не позбавлена певних інформаційних обмежень в частині даних, ступень 
актуальності яких постійно зростає. Власники та інвестори сьогодні потребують інформації 
про довгострокові перспективи розвитку компанії та її можливість генерувати 
довготермінову стабільну вартість. Світові експерти з бухгалтерського обліку та звітності 
підкреслюють, що корпоративна управлінська звітність має бути удосконалена, важливим 
при цьому постає перегляд економічних стандартів в частині власного капіталу. Крім того, 
недоліком управлінської (фінансової) звітності є те, що вона дає уявлення про стан компанії 
лише у певний момент часу, в значній мірі є ретроспективною, тоді як для прийняття 
управлінських рішень інформація має носити більш перспективний характер [2].  

При цьому, удосконалення облікового процесу та управлінської звітності за рахунок 
сучасних інформаційних технологій – лише одно з необхідних технічних умов. Користувачі 
звітності сьогодні погоджуються, що вона має бути якісно доповнена у частині системного 
бачення менеджментом ключових показників діяльності компанії та її майбутніх перспектив 
і прогнозів, зокрема, у площині нарощування вартості бізнесу та оцінки ризиків діяльності. 

Все більшого значення за сучасних умов бізнесу набуває корпоративна звітність з 
питань соціального, економічного, екологічного, сталого розвитку тощо. Проте, вона 
сьогодні є відокремленою від основних фінансових звітів, що ускладнює процес формування 
комплексного уявлення про стійкість бізнес-моделі компанії та перспективи її розвитку у 
середньо- та довгостроковій перспективі.  

Сьогодні, поряд з ключовими показниками розмірів і результатів діяльності компанії, 
основним елементами управлінської звітності постають: стратегія та цілі її розвитку, 
системна оцінка ризиків і загроз та модель управління ними, відображення дії факторів 
бізнес-середовища, представлення результатів щодо уявлень покупців про товари і послуги 
компанії, візуалізація головної інформації за допомогою цифрових технологій, висновки про 
досягнуті за звітний період цілі компанії.  

Сучасна бізнес-практика диктує нові вимоги до удосконалення системи управлінської 
звітності. Основний критерій – якісне та зрозуміле відображення стратегії і елементів, які 
відіграють ключове значення для створення і нарощування вартості компанії. Це потребує 
консолідації в управлінській звітності фінансових і нефінансових показників, доповнення їх 
результатами оцінювання перспектив нівелювання ризиків і загроз, чітке уявлення про 
стратегічні вартісно-орієнтовані пріоритети і можливості. За таких умов управлінська 
звітність виконуватиме всі свої ключові функції, в повній мірі задовольнятиме інтереси 
власників і інвесторів, та носитиме прозорий і максимально відкритий характер.   

 
Література: 
1. Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного 

підприємства: монографія. Тернопіль, ТНЕУ, 2014. 384с.  
2. The future of corporate reporting: towards a common vision. KPMG International. URL: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/02/future-of-corporate-reporting.pdf. 
3. Замлинський В.А., Гижиця М.В. Інформаційне забезпечення діагностики якості 

організаційних структур управління. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №2. С. 7-14.  



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

169 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА УМОВ ЗБУТУ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 

 
О.М. Кравченко, к.е.н. 

Д.В. Левицький 
Державний університет «Одеська політехніка» 

Одеса, Україна 
 
На сьогоднішній день, однією з найбільш актуальних проблем розвитку підприємства 

є створення адаптованої до сучасних умов господарювання системи управління 
конкурентоспроможністю на зовнішніх ринках (ЗР). Динамічність і складність зовнішнього 
оточення сучасних підприємств, кризові ситуації в економіці країни і світу, постійні зміни на 
ринку, зростання вимог споживачів – всі ці та інші явища ускладнюють здійснення 
підприємницької діяльності. З іншого боку, ці чинники є стимулами для розвитку окремих 
підприємств, так як в умовах ринкової економіки саме ступінь задоволення потреб 
споживача є результатом діяльності суб'єкта підприємництва і має значний вплив. Тому на 
ОР виживають фірми, що мають високий конкурентний статус і рівень 
конкурентоспроможності. Забезпечення останнього може гарантувати довгострокове і 
результативне функціонування в умовах постійно мінливого зовнішнього середовища 
підприємства.  

Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють здатність підприємства 
адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому певний рівень 
конкурентних переваг, які показують його конкурентний потенціал (можливість фірми 
формувати і утримувати конкурентні переваги на основі наявних ресурсів і здібностей). За 
класичним визначенням М. Портера, «конкурентоспроможність – це певний сукупністю 
чинників положення товаровиробника на внутрішніх і зовнішніх ринках, відбите за 
сукупністю показників» [1]. 

Для того, щоб успішно управляти конкурентоспроможністю підприємства неодмінно 
постає питання її оцінки. Адже, ми не можемо управляти тим, що не можемо оцінити. В 
процесі оцінювання ми отримуємо інформацію, о дозволяє сформувати подальший вектор 
розвитку підприємства, спланувати йогу збутову діяльність. Особливо важливо це за умов 
виходу на нові зовнішні ринки збуту. Це завжди територія ризику та незвідності. Важливо 
заздалегідь вивчити, які саме конкурентні переваги будуть найбільш важливими на нових 
ринках, що формує споживчі переваги, та оцінити критично власну продукцію, зробивши 
висновок щодо можливості випуску її на ринок в тому вигляді, що вона є, або доробити з 
дотриманням вимог нового споживача. 

Проблема оцінки конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках є 
багатоаспектною, але первинним є питання про мету і завдання дослідження. Сутність цілі 
випливає з визначення поняття «оцінка конкурентоспроможності», яке означає «визначення 
позицій підприємства в конкурентному середовищі». 

Завданнями оцінки є наступне [2]: вивчення властивостей і стану підсистем 
підприємства і умов його зовнішнього оточення, які є ключовими в забезпеченні успішної 
діяльності підприємства на ринку; комплексне обґрунтування конкурентної стратегії і 
політики поведінки підприємства на внутрішніх і зовнішніх ринках; встановлення орієнтирів 
для контролю і регулювання результативності економічної системи; визначення потенційних 
можливостей підприємства і передумов щодо підвищення рівня його 
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. 

Основа конкуренції полягає в тому, що конкурують не виробники країни в цілому, а 
кожен виробник або продавець безпосередньо. Але конкурентоспроможність визначається 
наявністю конкурентоспроможних галузей і фірм всередині країни. Для підвищення 
конкурентоспроможності країни, уряд повинен стимулювати конкуренцію між фірмами 
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однієї галузі і між галузями всередині економіки своєї країни. Якщо дані показники будуть 
високими, то і країна буде конкурентоспроможною на зовнішніх ринках [3]. 

Основними проблемами, які запобігають успішної реалізації конкурентних переваг 
українських підприємств є техніко-технологічна відсталість підприємств і наявність 
несприятливого бізнес-клімату в Україні. В даний час при виході українських підприємств на 
ОР існує проблема забезпечення подальшого зростання їх рівня міжнародної 
конкурентоспроможності. 

Важливими шляхами підвищення конкурентоспроможності українських підприємств 
на сучасному етапі є: створення іміджу підприємства «справедливих» цін за рахунок 
відповідності ціни та якості; збільшення асортименту продукції, що випускається; виконання 
основних вимог збутової логістики; поліпшення кадрового потенціалу та управлінської 
структури; вдосконалення проектування, використання сучасної техніки і технологій, 
вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації; 
детальне вивчення потреб ринку; наявність конкурентоспроможних вітчизняних 
постачальників [4]. 

Також, хотілося б відзначити, що на сьогоднішній момент інновації відіграють 
важливу роль у розвитку підприємства і зміцнюють його позиції на ринку, так як економічне 
змагання за лідерство на зовнішніх ринках пов'язано саме з інноваціями. Вони сприяють 
інтенсивному росту економіки, прискорюють впровадження останніх досягнень науки і 
техніки у виробництво, більш повноцінно задовольняють потреби споживачів різноманітної 
високоякісної продукції та послуг. Тобто, основою нового стратегічного напрямку для 
підприємства повинні стати розробка і реалізація інноваційної програми, яка дозволить 
досягти необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства з метою вільного 
конкурування на зовнішніх ринках [5]. 

Для динамічного розвитку України в умовах глобалізації, конкурентоспроможність 
підприємств на зовнішніх ринках має велике значення. Нарощування експортного 
потенціалу вітчизняних підприємств має стати пріоритетною задачею найближчим часом. 
Найважливішими проблемами конкурентоспроможності в умовах ведення збутової 
діяльності на зовнішніх ринках стає відповідність місцевим стандартам якості. Однак, окрім 
цього, цілком очевидного, параметру підприємства стикаються з різністю менталітету, з 
нетиповими потребами споживачів, та вимог, що вони висувають до якості продукції. Одна й 
та сама якісна характеристика може стати визначальною для прийняття рішення щодо 
покупки продукції в одній країні, та зовсім не значною в іншій. Найбільша проблема 
полягаю в пошуку того балансу якісних характеристик, що задовольнятиме потреби 
споживачів на конкретному ринку.  
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На сьогоднішній день світовий ринок енергетичного машинобудування оцінюється в 

87 млрд. дол. в рік, ґрунтуючись на структурну динаміку зростання, річний обсяг може 
досягти 110 − 115 млрд. дол. в рік до 2025. Поточний стан та характеристики розвитку 
світової економіки стосуються стратегій компаній та мислення керівників. Інноваційний 
фокус наразі є пріоритетом вектором розвитку державної економіки, що відображається в 
наукових дослідженнях та практичних діяльностях корпоративних компаній. 

Сегмент енергетики отримав найбільшу частку загального ринку в 2020 році. Зі 
зростанням цінностей обізнаності виробник активно шукає шляхи інвестування у 
виробництво відновлювальні джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія. Сегмент 
будівництва також попав на значну частку ринку у 2020 році. Сам сегмент будівель включає 
житлові та комерційні комплекси. Збільшення кількості житлових і комерційна будівельна 
робота та швидка урбанізація мають позитивний вплив на загальне зростання ринку [1].  

Обсяг ринку світових кабелів та дротів у 2020 році оцінювався на 186,090 000 000. дол 
США, і передбачена тенденція для значного збільшення цього показника в наступні роки. 
Якщо взяти до уваги обсяг глобального кабельного ринку на 100%, потім 66% ринку 
складають кабелі енергетичного призначення; 20% − кабелі телекомунікаційного 
призначення, включаючи волоконно-оптичні кабелі, і 14% − обмотувальні дроти. Ці кабелі 
мають високу надійність і добру провідність, таким чином, вони використовуються в 
електротехнічній та побутовій промисловості, внутрішня проводка для освітлювальних схем, 
автомобільних додатків, телекомунікаційні лінії та кабелі живлення. Основними факторами 
розвитку кабелів є виробництво енергетичних кабелів [2].  

Відновлювані джерела енергії, збільшення урбанізації, розширення підземного 
використання кабелю у розподілі електричних мереж тощо. Виробництво високоякісних та 
надвисоких кабелів: збільшення інвестицій у передачу енергій та офшорний бум у вітровій 
турбінній промисловості, виробництво телекомунікаційних кабелів. Найбільші споживачі 
кабелю та реалізації продукції є європейські країни та Китай. 

Таким чином, компанія Legrand знаходиться на першому місці, дохід якої становить 
3,7 мільярдів доларів США. Варто відзначити, що більшість з цих компаній вклали в R&D, 
щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку. 

Компанії Legrand, Schneider Electric, ABB, Siemens, DEKraft, SASSIN, EKF і ін. є 
лідерами на ринку (рис.1) та стабільно тримають свої позиції вже багато років, що показує 
нам надійність та якість електрообладнання та матеріалів, які вони поставляють на світовий 
ринок. Кожна с компаній виділяється своїми інноваційними способами, індивідуальністю та 
бажанням задовольнити покупця [3]. 

Для того, щоб бути активним гравцем на кабельному ринку, недостатньо виробляти 
одні традиційні продукти, необхідно реалізувати та розвивати унікальні технології 
вирішувати існуючі проблеми в теперішній енергетиці.  

Основними тенденціями у світі сьогодні були такі сфери: розробка систем передача 
постійного струму, кабельні лінії для підводного укладання та кабелю для сполуки 
відновлюваних джерел енергії зменшення витрат на передачу енергії за допомогою 
збільшення здатності існуючих ліній електропередач, збільшення класів напруги в мережі та 
інноваційні проектні рішення та методи встановлення. Направлення для цих тенденціях 
показують нам світові лідери електротехнічного ринку, такі як Legrand, Schneider Electric, 
ABB, Siemens, DEKraft, SASSIN, EKF і ін., чиї витрати на НДДКР становлять 3,5−5% від 
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прибутку (понад 60 млн доларів в рік) . 
 

 
 

Рисунок 1 − Найбільші світові виробники кабельної продукції, 2020 рік 
 
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що світовий ринок кабельних сходів 

розвивається швидким темпом. 
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Існування проблем соціального характеру – невід'ємний атрибут будь-якого 

суспільства, причина цього – неможливість забезпечити всім членам суспільства рівних 
можливостей самореалізації в усіх сферах. У соціальному підприємництві людина пред'являє 
більш високі вимоги до співвідношення економічної ефективності та соціальної 
справедливості, в результаті чого вирішує самостійно боротися з проблемою, яка є свого 
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роду подразником. 
Формування соціально орієнтованої інноваційної ринкової економіки є нагальна 

потреба в будь-якій країні, в тому числі в сучасній Україні. Підприємництво в усі часи було 
локомотивом інноваційного розвитку ринкової економіки, а підприємець – творцем і носієм 
інновацій. 

У другій половині XX ст. в зарубіжних країнах діяльність підприємців отримує все 
більшу соціальну спрямованість у зв'язку з посиленням соціальної відповідальності 
підприємництва в процесі розвитку державно-приватного партнерства, з'являються соціальні 
підприємства. 

Соціальне підприємництво, як представлено в сучасних зарубіжних дослідженнях, 
несе в собі величезний потенціал соціальних змін: прискорення соціально-економічного та 
інноваційного розвитку економіки будь-якої країни, перетворення соціально-економічної 
структури як національної економіки, так і світової економіки в цілому. Дослідження 
соціального підприємництва в цьому аспекті почалося відносно недавно.  

Найбільш успішно соціальне підприємництво реалізується в Великобританії, 
Німеччині і Нідерландах, де підприємницька діяльність з використанням інноваційних 
методів у виробництві спрямована на реалізацію послуг і товарів соціального значення. 
Соціальне підприємництво в даних країнах демонструє тісну співпрацю з представниками 
центрального і міського уряду, а також з муніципальними адміністраціями, які активно 
беруть участь в обговоренні найважливіших питань, пов'язаних з розвитком міської системи. 

Основні поняття «соціальне підприємництво» (англ. Social entrepreneurship) і 
«соціальний підприємець» (англ. Social entrepreneur) стали широко використовуватися в 
1980-х роках, завдяки зусиллям дослідника Білла Дрейтона, засновника компанії Ашока і 
Чарльза Лідбітера. В кінці 1990-х років соціальне підприємництво як професію і область для 
вивчення вперше представив Грегорі Диз, директор Центру розвитку соціального 
підприємництва-Університету Дьюка. 

Теоретичні основи сучасного соціального підприємництва заклали такі зарубіжні 
автори, як К. Альтер , Г. Діз, С. Захра, Дж. Меір, І. Марті, Р. Л. Мартін, С. Осберг, Дж. 
Томпсон та ін. 

Соціальне підприємництво є новою формою ведення бізнесу в сучасних умовах. Це 
творчий підхід у вирішенні проблем характерних для сучасного суспільства, діяльність по 
комбінуванню всіх наявних у підприємця ресурсів, яка веде до збільшення не тільки 
економічних, а й соціальних благ. 

Європейський Союз визначає соціальне підприємство як підприємство, головною 
метою якого є досягнення соціальних наслідків, а не отримання прибутку для власників і 
зацікавлених сторін. Вона працює на ринку за рахунок виробництва товарів і послуг в 
підприємницькій сфері та інноваційним чином, і використовує надлишки, в основному, для 
досягнення соціальних цілей. 

Соціальні підприємства будуються на принципах самоокупності, фінансової стійкості 
та інноваційності використовуваних підходів. Застосування нових, унікальних інструментів, 
здатність вирішувати проблеми до тих пір, поки це необхідно, і за рахунок власних доходів 
формують ключові переваги соціального підприємництва. Якщо благодійність обмежена в 
обсязі ресурсів, часу і просторі, то соціальне підприємництво спочатку передбачає 
масштабованість і тиражованість. Метою стає не локальне рішення одиничного питання, а 
досягнення якісно нового рівня у подоланні соціально значущих проблем. 

Сильною стороною соціального підприємництва є і вбудовані механізми контролю 
ефективності. Рішення суспільно значущих питань безпосередньо включено в бізнес-процес 
компанії, що істотно знижує ймовірність нераціонального витрачання ресурсів. Саме 
соціальне підприємництво володіє найбільш високим рівнем віддачі на одиницю вкладених 
коштів. 

Соціальні підприємці – це люди, які застосовують творчий підхід у вирішенні 
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складних, а іноді і не вирішуються, на перший погляд, проблем. Ці люди знаходять свою 
реалізацію різними способами в різних куточках Землі, і приходять вони до соціального 
підприємництва всілякими шляхами і з унікальним для кожного індивіда досвідом. Те, з 
якою метою соціальні підприємці стають тими, хто вони є, є дуже неоднозначною, але в той 
же час важливою темою для вивчення. Умовно таких людей можна розподілити на певні 
типи. 

З метою мотивації вітчизняних бізнесменів до заняття певним видом підприємницької 
діяльності (наприклад, як у випадку з інноваційним, технологічним, розвитком) держава 
повинна вживати заходів зі створення інституційного середовища, здатної стимулювати 
даний вид діяльності українських підприємців. Вважається, що тільки такі дії створять 
необхідні і достатні умови для перекладу української економіки на більш ефективний вектор. 

Інноваційна діяльність соціального підприємництва впливає на ефективність бізнесу, 
коли генерує чисте зростання соціального капіталу. Соціальні підприємства, які працюють як 
комерційні підприємства, більш ефективні, ніж традиційні соціальні некомерційні 
підприємства, інноваційна діяльність сприяє реалізації соціальних цілей як в 
некомерційному секторі, так і в корпоративному соціальному підприємстві. 

Вченими запропонований метод для вимірювання соціального зусилля і соціального 
ефекту СП, результати дослідження даних понять вказують на лінійну кореляцію між ними. 
Соціальний ефект тут розглядається як сума соціальних витрат і соціальної цінності 
підприємства, яка визначається потребою суспільства, розглядаються причинно-наслідкові 
зв'язки інноваційної стратегії, що впливає на успішний розвиток соціального 
підприємництва. 

Розширення прав і можливостей персоналу вважається важливим аспектом 
потенційних вигод в соціальному підприємництві, поліпшення якості роботи, підвищення 
задоволеності роботою і продуктивності.  

Існування особистих і професійних відносин в компанії формує унікальний контекст 
для розвитку соціальних підприємств. При цьому особиста майстерність впливає на 
організаційну діяльність як безпосередньо, так і опосередковано – через організаційне 
навчання та інновації; організаційне навчання впливає на організаційну ефективність 
позитивно, як безпосередньо, так і опосередковано, через організаційні інновації; а 
організаційна інновація впливає позитивно на розвиток соціального підприємництва. 

Питання про допомогу соціального підприємництва безпосередньо пов'язане з 
реалізацією державної соціальної політики. Залежно від її цілей і завдань слід визначати і 
пріоритети розвитку сфер соціального підприємництва. 

Безумовно, з позицій інвестиційної привабливості можна вважати сферу соціального 
підприємництва вельми витратною і ризикованою, можливо, тому що вона тільки 
розвивається. Однак держава повинна прагнути до визначення механізмів його ресурсного 
забезпечення та вибудовування системи інституційних гарантій розвитку соціального 
підприємництва, оскільки навіть механізм часткового вирішення соціальних проблем 
населення зусиллями бізнесу – це суттєвий внесок в реалізацію завдань соціальної держави. 
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The most famous event of 2020 was the COVID-19 pandemic, which led to various global 

recessions. In general, the banking sector of Ukraine proved to be resistant to the corona crisis. 
Banks provided uninterrupted services and supported customers by lending. Crisis of small degree 
of negative impact on the operating activities of the banking sector. Over time, the crisis unfolded, 
and most banks quickly shifted to the Internet. Despite the temporary reduction of employees in the 
department, the availability of banking services is not reduced. 

At the stage of development of market institutions and the banking system of Ukraine, in a 
transitional economy, still not fully applied and have not realized all its possibilities. Development 
towards improving the financial condition of banks will promote the safe and efficient development 
of the entire banking system of Ukraine. 

According to its scientific significance, a bank is a credit and financial institution that 
performs cash settlements, accumulates cash and other valuables, provides loans and provides 
services for financial transactions. 

In order to continue to confidently fulfill the responsibility to preserve and increase capital, 
banking institutions must constantly improve the efficiency of their activities. It is the flexible 
market mechanism that has an impact on improving the efficiency of banking. After all, the market 
responds very quickly to all changes in current social needs, and reveals the degree of effective 
banking. Competitive comparison of personal labor costs with socially necessary ones sets the 
lower limit of this degree, and it also stimulates innovation, rationalization and acceleration of some 
regenerative processes. It is such a direction as the market mechanism, helps to increase the 
economic efficiency of banking institutions. 

Under modern conditions, economic efficiency should be considered as a built-in 
characteristic, which concentrates on the overall performance of the banking institution. The 
features of the development of areas to improve the financial condition of banking institutions 
include the following recommendations: 

1. Improvement of all methods of functional activity of the banking system of Ukraine 
taking into account the specific development of the transition period. 

2. The banking system of Ukraine must be transformed into a large efficient, dynamic, 
developed, purposeful and open system. 

3. The National Banking System should become a system of transition type. 
4. The policy of the National Bank of Ukraine should have a significant impact on the 

efficiency of the country's banking system. 
5. Increasing the level of capitalization of commercial banks by stimulating mergers and 

amalgamations of small banking institutions. 
6. The national banking system needs to be defined through the performance of its own 

functions and goals, as this contributes to improving its efficiency in general. 
7. Constant dependence in the field of banking on the country's policy. 
One of the most important indicators of the bank's efficiency and guarantor of its 

sustainability is its income. This index is usually of interest to almost everyone who belongs to the 
economic process. The value of bank income worries shareholders in the first place, precisely 
because it is an indicator of the return on investment invested by them. The growth of the bank's 
reserves and private capital indicates that the bank is stable, thus it guarantees depositors a constant 
percentage of profit and confidence. Lenders are also interested in the stability of the bank, because 
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this increases their accumulation. 
As a result of credit, settlement, monetary operations and other activities of banks, bank 

profits are formed. It is a source of dividend payments to shareholders, the creation of bank funds, 
the basis for improving the welfare of bank employees. The bank's profit is the difference between 
the bank's gross income and expenses. The bank's profit consists of: from the main activity; gross 
profit; net profit. 

The efficiency of the use of own and borrowed funds affects the profitability of the bank. 
The Bank has the right to increase the level of profitability by changing the structure of active 
operations and the mutual between loan and investment operations, the benefits of which are more 
profitable, as well as through the regulation of its own short-term debt and deposit accounts. 

The bank must rationally and efficiently allocate its own funds to ensure its financial 
stability. Fulfillment of this condition will give the right to get rid of discrepancies between 
liquidity, reliability with profitability of a commercial bank. 

To provide some financial stability in the country for the long term needed further 
transformation mechanisms Turn all financial system that are able to identify issues that need 
certain solutions first. Choosing the correct direction to improve the financial condition of banks in 
the integration of Ukraine into the European financial area, is an important prerequisite for 
achieving sustainable economic growth in Ukraine.  
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Ресторанне господарство являє собою сферу людської діяльності, що має стрімкі 

темпи розвитку. Воно є найрозповсюдженим видом малого бізнесу у всьому світі, саме через 
цей факт вже досить довгий час між підприємцями точиться боротьба за оптимальне 
позиціонування на ринку та найперспективніший сегмент, за пошук, утримання та 
отримання нових постійних клієнтів. Ресторанне господарство входить в одну з 
найважливіших галузей сфери обслуговування. [1]. Якщо говорити про роль ресторанного 
господарства в Україні, варто зауважити, що воно стрімко набуває особливого значення в 
умовах розвитку ринкової економіки [2]. Стрімкий зріст сучасних новітніх технологій 
вимагає нових підходів щодо роботи та направленості підприємства. В свою чергу ріст 
кількості закладів ресторанного господарства та високий рівень конкуренції вимагають від 
власників використання сучасних програмних рішень та розширення горизонтів свого 
виробництва. Власники вимушені шукати нові шляхи вдосконалення виробництва та 
приваблення уваги до свого закладу за допомогою розширення додаткових послуг, що 
надаються в ресторані.  

Вважаючи на економічні зміни, що відбуваються у всьому світі, заклади ресторанного 
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господарства, надаючи товари та послуги, стикаються з багатьма проблемами. В умовах 
конкуренції та економічної нестабільності, у закладів ресторанного господарства назріла 
необхідність розробляти стратегічні дії щодо цілей та реалізації шляхів розвитку. Нинішній 
економічний стан країни змушує приймати миттєві та зважені рішення від фахівців 
менеджменту. Ситуація погіршилася у 2020 році через введення карантинних обмежень в 
умовах розповсюдження вірусу COVID-2019. В таких умовах ресторанний бізнес мав 
знаходити нові шляхи роботи та намагатися утриматися «на плаву» до закінчення 
карантинних обмежень.  

Дані звіту аналітичного центру України свідчать про те, що кількість закладів 
ресторанного господарства скоротилася на 3850 за 2020 рік. На початок 2020 року в країні 
функціонувало 18 636 закладів громадського харчування [3]. На початку 2021 року – 14 786. 
Цю тенденцію можна розглянути на діаграмі, що була оприлюднена Аналітичним центром 
«Ресторани України», на рисунку 1. 

Рисунок 1 – Розвиток ресторанного господарства України з 2003-2020 роки 
 

Як бачимо на рисунку 1, шлях розвитку ресторанного господарства мав злети та 
падіння. Найкращі показники відображенні в періоді з 2004-2013 рік. У 2014 році показники 
різко впали, через нестабільну ситуацію в країні, та не змінювалася до 2019 року. А вже у 
2020 році показник знову впав через введення карантинних обмежень, що вплинуло не 
тільки на відкриття нових закладів, а й на функціонування існуючих. Оціночна структура 
розподілу кількості закладів ресторанного господарства по областях України має наступний 
вигляд [4]: 

На жаль, загальна кількість відкритих (перезапущених) закладів ресторанного 
господарства в Україні має негативну динаміку: загальна кількість діючих закладів 
скоротилася; менеджерам та управлінцям закладів гостинності необхідно шукати більше 
шляхів функціонування. Наразі важливий фактор виживання закладів ресторанного 
господарства-онлайн обслуговування і можливість доставки. Якщо до карантину доставка 
була у 35% закладів, то тепер, хоча б номінально, але вона присутня більш ніж в половині 
випадків. Та навіть доставка не може в повному обсязі замінити функціонування закладу у 
звичайному режимі, та після виходу з карантинних обмежень заклади зустрічаються з 
певними проблемами. Адже у липні 2020 54% закладів громадського харчування просіли по 
виручці якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, у більшої частини з них 
— спад на 30% і більше (рис.2) [5].  

У діаграмі проаналізовано показники близько 650 закладів гостинності з областей 
України, в яких заклади мали змогу перейти з дистанційної онлайн роботи до роботи у 
повному режимі. 
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Рисунок 2 - Оціночна структура розподілу закладів ресторанного господарства по областям 

України 
Тенденцію змін можна розглянути на рисунку 3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Виручка ресторанного господарства в міжкарантинний період  
(липень 2020 до липня 2019) 

 
Період, який вивчається: з 29 липня по 5 серпня 2020 року і з 1 по 7 липня 2019 року. 
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По середнім показникам виручка закладів ресторанного господарства в липні 2019 року 
зросла на 46%, на відміну від показників з 2019 року по 2020 рік -3%. Тобто зростання 
виручки у закладах гостинності знизилася майже на 15%. 

Аналіз показав, що ринок закладів гостинності в Україні динамічно розвивається, що 
призводить до необхідності вирішення широкого спектра питань − від проведення 
досліджень у галузі до формування стратегії поведінки. Цей процес потребує відповідного 
забезпечення для оцінки поточного та перспективного становища підприємства на ринку. 
Ресторанна сфера – є актуальним напрямком для інвестиційних проектів, на шляху якого не 
має великих перепон, так як потреба в харчуванні у населення була є і буде. Доведено, що 
ресторанний бізнес досить нестійкий, на нього впливають зовнішні фактори. Особливо 
гостро на стан закладів гостинності вплинула пандемія COVID-19, в результаті якої кількість 
ресторанів, барів та кафе по Україні скоротилася майже на 4000 закладів. 
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