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Секція 1. Перспективи реформування економіки України та її інтеграція у
глобалізаційну економічну систему
МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ ПРОТИРІЧ ВІТЧИЗНЯНОГО
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ
Агєєва А. В., Велика А. В., Опуда С. О.
Науковий керівник – к.е.н. , доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Узагальнення досвіду трансформаційних процесів в економіці України та
ідентифікація рівня інноваційності товарних, фінансових ринків, а також ринку
праці показало відсутність системних цілеспрямованих заходів в межах державної
політики щодо створення дієвого конкурентного середовища функціонування
суб’єктів господарювання, що безпосередньо стосується й ринку інновацій. Рівень
монополізму при переході об’єктів з державної форми власності до приватної
практично не змінився, а демонополізація без додаткових супровідних заходів не
сприяла утвердженню ринкового механізму ціноутворення, а також не спонукала
до підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ринку. Вступ України до СОТ
загострив проблему конкуренції й актуалізував питання розвитку інноваційних
засад побудови конкурентних переваг вітчизняними суб’єктами господарювання.
Оцінювання конкурентного середовища на різних типах товарних ринків
дозволило виявити додаткові аргументи на підтвердження тенденції
дезінтегрування та конвергенції традиційних галузей, а також реконфігурації
бар’єрів входження в галузь. Дослідження структури різних типів товарних ринків
України дозволяє констатувати, що упродовж 2000-2017 рр. в Україні не
сформувалися позитивні тенденції розвитку середовища конкуренції: частка
ринків з конкурентною структурою коливалася від 56,7% у 2008 р. до 42,7% у
2017 р., частка підприємств-суб’єктів монополізованих ринків та ринків з ознакою
домінування – від 6,5% у 2009 р. до 40,6% у 2017 р., а частка олігопольних ринків,
які зберігають потенціал обмеження конкуренції, змінювалася від 11,6% у 2000 р.
до 16,7% у 2017 р [1, с. 4-5]. Крім того, проведені дослідження виявили зростання
рівня концентрації на деяких конкурентних ринках, що призводить до загострення
конкуренції на якісно новій основі.
Зважаючи на відсутність реальних важелів активізації інноваційного процесу
та існування в ньому «інноваційних прогалин», можемо констатувати: апробовані
і результативні упродовж тривалого часу засоби побудови конкурентних переваг
вичерпують свої можливості, що потребує пошуку нетрадиційних варіантів
забезпечення економічного зростання в умовах інтенсифікації глобалізаційних
процесів, інтелектуалізації усіх сфер суспільного життя й переходу на інноваційну
модель розвитку. Упродовж всього періоду існування української держави
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відбувались чисельні спроби перегляду механізмів державного регулювання
інноваційних процесів, однак, всі вони не отримали бажаного успіху.
Дослідження, проведені нами упродовж років незалежності України,
показали зсування вітчизняної економіки до межі системної кризи – формування
порогу несумісності з економіками розвинутих країн. Політика держави у царині
структурної перебудови економіки не пов’язувалася з методологією реалізації
інноваційної моделі розвитку, а здійснення поточних заходів орієнтувалося на
вирішення часткових завдань (часто неузгоджених), що мало лише негативні
наслідки – розвиток процесів стагнації економіки та її руйнування. В кінцевому
результаті, за переважною більшістю міжнародних рейтингів позиції України
упродовж останніх років суттєво погіршилися.
З іншого боку, в Україні у законодавчому порядку на період 2011-2021 рр.
визнані пріоритетами інноваційної діяльності аерокосмічна галузь, біотехнології,
ракето- і суднобудування та ряд інших галузей [2], однак, в нашій державі
відсутнє гармонізоване на всіх рівнях ієрархії організаційно-економічне
забезпечення їх розвитку.
Протиріччя інноваційного процесу породжують цілу низку проблем,
вирішувати які потрібно в комплексі:
відсутність стратегії підвищення конкурентоспроможності національної
економіки та її суб’єктів господарювання, стратегії переходу України до
інноваційної моделі розвитку і, як наслідок, – механізму їх причинно-наслідкових
зв’язків та гармонізації;
руйнування потужного науково-технічного потенціалу та неспроможність
сформувати інтегрований механізм сприяння розвитку інноваційної діяльності,
створення інноваційно-сприятливого середовища та виховання інноваційноактивного індивіда;
відсутність ефективного (у першу чергу, за критеріями економії часу
виробника і споживача) механізму виявлення, форматування і комерціалізації
інновацій, який би узгоджував інтереси всіх учасників інноваційного процесу;
відсутність достатніх фінансових ресурсів, що не дає змоги реалізувати
перспективні, однак, високоризикові, проекти, а також співпрацювати з
іноземними партнерами на паритетних умовах;
фактична втрата (як мінімум – розпорошення) висококваліфікованого
персоналу високотехнологічних і наукоємних виробництв, повільні темпи
створення національної креативної мережі та мотивації до творчої діяльності, що
сформували тенденцію руйнування або неперспективного використання
накопиченого технологічного потенціалу через реалізацію необґрунтованих
проектів конверсії, диверсифікації, реструктуризації.
Крім того, динамічні події в економічному й політичному житті нашої країни
упродовж останнього часу вносять корективи у форсайт вітчизняної економіки.
Так, зважаючи на означені обставини, окремі середньо- та високотехнологічні
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галузі (підгалузі) другої групи (за методикою ОЕСD [3]) зникли або перебувають
на межі існування через отримання Україною статусу асоційованого члена
Євросоюзу. Крім того, ряд форс-мажорних чинників політичного і військового
характеру суттєво вплинули, і впливатимуть у майбутньому, на ефективність
експортно-імпортної діяльності України, особливо, східних регіонів України. Для
вирішення цих проблем найбільш ефективними, на нашу думку, будуть наступні
заходи:
– вибір високотехнологічних галузей економіки для першочергового
інвестування;
– терміновий перегляд механізмів державного регулювання інноваційного
розвитку держави;
– впровадження ефективного механізму мотивування і стимулювання
розвитку малих інноваційних підприємств, здатних генерувати інноваційні ідеї та
підприємницькі пропозиції;
– розробка, затвердження та ефективна реалізація механізму взаємодії
органів державної підтримки і розвитку інноваційної сфери в Україні;
– стимулювання та внутрішня підтримка міжнародного співробітництва в
інноваційній сфері, у т. ч. активізація регіональних процесів такої співпраці,
інструментарієм якого є єврорегіони, котрі інтегрують позитивні тенденції «нової
конкуренції», «нової регіоналізації» та здобутків нової економіки, що базується на
знаннях.
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ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Білогаш І. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Рижкова Г. А.
Університет ім. А. Нобеля
Дніпропетровська торгово-промислова палата тісно співпрацює з
підприємствами-екпортерами кондитерських виробів у Дніпропетровському регіоні.
Для оформлення сертифікату про походження товару виробники обов’язково
надають відомості про вироблений товар, його кількісні та якісні характеристики.
Експерти ДТПП проводять перевірку усіх наданих документів, сертифікатів і
паспортів якості, нормативно-технічну документацію, акти закупівлі сировини,
калькуляцію витрат на виробництво готової продукції; цим підтверджують, що
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товар, який експортується, зроблений повністю або піддадуть достатній обробці в
Україні.
Динамічний розвиток сектора кондитерських виробів, збільшення
виробництва кондитерських виробів обумовлене рядом причин:
– реструктуризація власності та консолідація капіталу в цій галузі;
– значні вітчизняні й іноземні інвестиції;
– розширення асортименту продукції;
– активна маркетингова політика виробників;
– використання сучасних матеріалів упаковки та впровадження нових
технологій.
Кондитерський ринок в Україні характеризується певними особливостями,
зокрема:
– кондитерський ринок є матеріаломістким: велика частина витрат
спрямована на придбання сировини;
– сезонність сировини викликає коливання цін на цукор, борошно і какаобоби впродовж року;
– сезонність виробництва: восени і зимою попит на кондитерські вироби
росте.
У секторі кондитерських виробів виділяють три основні сегменти:
– борошняні кондитерські вироби (печиво, галети, крекери, вафлі, пряники);
– цукристі кондитерські вироби (карамелі, драже, цукерки без вмісту какао,
східні солодощі);
– шоколадні кондитерські вироби (рис. 1).

36 %
45 %
борошняні

цукристі
шоколадні

19%

Рис. 1. Структура експорту кондитерських виробів Дніпропетровського регіону
за видами
У I півріччі 2017 року, після різкого падіння в 2014-2016 роках, експорт
кондитерських виробів зріс на 11% в порівнянні з аналогічним періодом 2016
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року. Про це повідомляє прес-служба Центру підтримки експорту при Торговопромисловій палаті України. У центрі зазначають, що причиною став активний
процес переорієнтації експортерів кондитерських виробів на нові, часто
нетрадиційні для України міжнародні ринки після втрати ринку збуту в Росії [1].
Найбільшими виробниками кондитерських виробів в Дніпропетровському регіоні
є компанії, які здійснюють оформлення сертифікатів походження в ДТПП:
– ТОВ «АВК Конфекшінері»;
– ТД «Конті»;
– ТОВ «МалбіФудс» (ТМ «Мілленіум»);
– ТОВ «Віста» (ТМ «Злата»);
– ПП «Кріоліт-Дніпро»;
– ТОВ «Стимул».
Головними ринками збуту кондитерських виробів вищезазначених
виробників є: Азербайджан, Грузія, Узбекистан, Республіка Білорусь, Ізраїль, Ірак,
Іран, Ліван, США, Китай, Японія, Корея, Франція, Німеччина, Македонія, Польща,
Туреччина.
Необхідно відмітити, що найбільший внесок у наповнення бюджету регіону
належить таким галузям економіки регіону, як металургія та обробка металу,
хімічна промисловість, видобування неенергетичних матеріалів, харчова
промисловість і переробка сільськогосподарської продукції, машинобудування,
легка промисловість, підприємства малого і середнього бізнесу, зв’язок,
транспорт.
Останніми роками значно активізувалося співробітництво підприємств
Дніпропетровщини з країнами Європи, СНД, Азії й Африки. Збільшилися обсяги
експортних операцій з Грузією, Туркменістаном, Азербайджаном, В’єтнамом,
Єменом, Індією, ОАЕ, Непалом, Іраном, Республікою Корея, Ізраїлем, Сінгапуром,
Тайванем, Філіппінами тощо. Ринок країн Азії й Африки, що активно
розвивається, є одним з найбільш вигідних для реалізації за кордон продукції
Дніпропетровської області.
Список використаних джерел
1. Торгово-промышленная палата Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступа :
www.ucci.org.ua/

МИРОБУДІВНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ ДИСБАЛАНСІВ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Блохін П. В.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Іляш О. І.
Міжнародний університет фінансів
В системі національної безпеки миробудівна складова виступає матеріальною
основою національної суверенності, що визначає реальні можливості держави у
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забезпеченні інших видів безпеки та є підґрунтям для її функціонування.
Зауважимо, що в Україні суспільна криза найбільшою мірою охопила саме
економіку, оскільки мала місце катастрофа планової економічної системи через
проблеми розкрадання, неефективне використання бюджету та намагання
нав’язати Україні економічну парадигму на засадах капіталізму західного зразка.
У той же час єдиним шляхом поступового сталого зростання та подолання
дисбалансів соціально-економічного розвитку країни було б формування системи
економічної безпеки на засадах миробудівництва.
Ми переконані, що підтримка миру, примус до миру і підтримання миру
можуть лише сповільнити імпульс конфлікту, але не можуть знищити причини.
Поки задіяні стримуючі миротворчі сили та діють обмеження – існує мир та
небезпека поновлення конфлікту може бути зменшена. Логіко-структурна схема
забезпечення миробудівництва представлена на рис. 1.
Профілактика конфлікту
КОНФЛІКТ
миротворчість

ПРИПИНЕННЯ
ВОГНЮ

забезпечення миру

миротворчість
миробудівництво

Рис. 1. Логіко-структурна схема забезпечення миробудівництва [1]
На даний час сфера миробудівництва набула значної актуальності. Так,
недивлячись на події в Іраку та Лівії, можемо побачити, що наявна катастрофічна
ситуація в цих країнах – є наслідком невдалого процесу миробудівництва.
Ситуація на даний час не краща, а то і гірша, чим вона була з початку конфлікту.
Однак, навіть у випадку останніх конфліктів досягти перемир’я та стабільності
способами лише підтримання та примушення до миру – це лише перший крок
зменшення конфлікту, одразу варто планувати та здійснювати пошук
першопричин, шляхів і методів завершення конфлікту та стійкого розвитку країни.
Зважаючи не те, що миробудівництво має на меті запобігати спалаху,
повторенню або продовженню збройних конфліктів, воно охоплює широкий
спектр політичних, людських і гуманітарних цілей та програм, вимагає
короткострокових та довгострокових дій, спрямованих на задоволення потреб
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громадянського суспільства. Ці заходи повинні бути спрямовані на сталий
розвиток економіки, викорінення бідності та зростання економічної безпеки
людини і суспільства в цілому, заохочення демократії, повагу до прав людини та
верховенство права, а також розвиток культури миру [2].
Таким чином, загальною метою миробудівництва є якнайшвидше
усвідомлення того факту, що зовнішня допомога більше не потрібна.
Миробудівництво має активно зосередитись на зміцненні економічної складової
національної безпеки країни та підтримці розвитку національного потенціалу
миробудівництва, інакше мир не буде стійким.
У той же час, економічні цілі миробудівництва не можуть бути
стандартизованими, оскільки значною мірою залежать від природи конфлікту,
економічної структури країни та його ролі у світовій економіці. Варто зауважити,
що миробудівництво передбачає довгострокову підтримку політичного,
соціально-економічного та культурного розвитку країни. Відтак, економічні
завдання миробудівництва, в своїй основі, направлені на життєзабезпечення та
розвиток економічної системи у короткостроковому, середньостроковому та
довгостроковому періоді (рис. 2).

Розвиток економіки
період
довгостроковий

Рис. 2. Економічні завдання миробудівництва у короткостроковому,
середньостроковому та довгостроковому періоді розвитку економіки [1]
Проведене дослідження засвідчило, що миробудівництво в системі
національної безпеки виступає матеріальною основою національної суверенності.
Економічна безпека являє собою найважливішу складову в національній безпеці
країни, так як впливає на економіку держави загалом та забезпечується сталим
економічним розвитком.
В Україні найбільшим пріоритетом національних інтересів у сфері
економічної безпеки повинно бути створення конкурентоспроможної, соціально
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орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня
життя та добробуту населення. Стабільна, захищена економіка – процвітаюча
країна.
Список використаних джерел
1. Balázs Taksás, Role of peacebuilding in context of economic security [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.unob.cz/eam/Documents/Archiv/EaM_2_2015/Taksas.pdf
2. Роль економічної безпеки в системі національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://pidruchniki.com/13761025/ekonomika/rol_ekonomichnoyi_bezpeki_sistemi_natsionalnoyi_bezpeki
3. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію
національної безпеки України» : Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran14#n14
5. Cedric de Coning, Adaptive peacebuilding [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА
ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
Витак Д. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Кризи, що вибухнули в країнах з перехідною економікою у 90-і роки ХХ ст., із
всією очевидністю продемонстрували, що можливості, які відкриваються
глобалізацією, не страхують від небезпек, пов’язаних із нестійким рухом капіталу,
а також із загрозою соціальної, економічної й екологічної деградації, яка
породжується бідністю.
Економічна «глобалізація» – це історичний процес, що є результатом
новаторства у суспільстві і технічного прогресу. Цим терміном називають
усезростаючий ступінь інтеграції країн в усьому світі, обумовлений, насамперед,
торговельними і фінансовими потоками. Іноді під ним мається на увазі також рух
людей (праці) і знань (технологій) через міжнародні кордони. Глобалізації властиві
також більш широкі культурні, політичні й екологічні параметри.
За рейтингами міжнародних економічних організацій Україна за рівнем
конкурентоздатності посідає одне з останніх місць. Курс уряду на лібералізацію
зовнішніх відносин не виправдав покладених на нього надій і не реалізував
конкурентні переваги нашої держави. Доцільність лібералізації зовнішньоекономічних відносин мала б бути досліджена на перших етапах відкриття
кордонів, оскільки далеко неоднакові умови та розбіжності обумовлювали суттєву
різницю між економічними системами України та високорозвинених країн.
Показники розвитку української економіки порівняно із найбільшими
торговельними партнерами свідчать про недоречність беззастережного відкриття
кордонів. Так, за даними Світового банку, ВНП на душу населення в Україні є
17

одним з найнижчих у світі (вона посідає 135 місце). Виробничо-промисловий
комплекс України нездатний адаптуватися до попиту на світовому ринку, про що
говорить досить низький ВНП на душу населення.
Особливе місце серед показників інтеграції і глобалізації займає порівняльна
динаміка цін на однакові товари в різних країнах. Теоретично, що менше бар’єрів у
міжнародній торгівлі (а лібералізація якраз і полягає в зниженні, часом навіть
усуненні цих бар’єрів), то більше повинні зближуватися, вирівнюватися ці ціни під
тиском конкуренції. Проте, значні розходження продовжують зберігатися. Через
неконкурентоспроможність занепадають цілі галузі, які можуть переробляти
сировину, а деякі з тих, що функціонують, неповністю використовують свої
виробничі потужності.
Попри реальні проблеми, що стоять перед нами, досить сміливими
виглядають цілком конкретні терміни, визначені нашими політиками для інтеграції
України в європейське співтовариство. Адже поки у нас немає навіть
загальновизнаних національних лідерів, обізнаних із теорією і, головне,
практикою ринкових відносин в умовах пануючої в міжнародному середовищі
жорсткої конкуренції, що володіють навиками культурного, етичного ведення
бізнесу і знанням відповідних правил бізнес-комунікації, процесів, що є суттю
глобалізації.
Проведені нами дослідження показали, що вплив глобалізації на національну
економіку досить складний та суперечливий. Існують як позитивні, так і негативні
аспекти. Позитивні очевидні: по-перше, це можливість брати активну участь в
обговоренні режимів регулювання міжнародних економічних відносин, а не бути
осторонь, як це спостерігається нині. По-друге, відбудеться скорочення витрат на
здійснення зовнішньоекономічних операцій, що є дуже важливо, оскільки загальне
підвищення цінової конкурентоспроможності українських виробників –
найактуальніше питання сьогодення. Цим самим наша країна виконає одну з
головних умов поглиблення відносин з Європейським Союзом та отримає
можливість захисту національних інтересів та підприємств відповідно до
міжнародних форм та процедур, що мінімально залежать від коливання
політичних відносин з тією чи іншою країною. Забезпечення інвестиційної
привабливості України для іноземних інвесторів за рахунок приєднання країни до
загальноприйнятих у світі регулятивних норм також є однією із позитивних сторін,
оскільки сучасне становище держави вимагає змін. Іноземні інвестори не
довіряють політичній та економічній нестабільності в країні і тому забирають свої
капіталовкладення, а це негативно впливає на розвиток промисловості.
Позиція, яку зараз підтримує Україна, приведе до збільшення можливостей
входження країни до великих міжнародних коопераційних проектів, що в
перспективі можуть забезпечити істотне підвищення конкурентоспроможності та
розширити можливості більш вільного доступу до зарубіжних ринків за рахунок
зменшення тарифних і нетарифних перешкод. Але для України стратегічно
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важливою метою має стати стимулювання структурних реформ усередині країни,
спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності у відкритому ринковому
середовищі, що є стратегічно важливою метою. На жаль, на сьогодні Україна
недостатньо залучена до цих процесів, оскільки вона:
– значно відстає від провідних держав світу в галузі інформатизації та
розвитку інформаційних технологій;
– перебуває лише на початку формування власних ТНК, конкурентоспроможних на глобальному рівні й здатних до здійснення глобальної стратегії
розвитку;
– досить непослідовно запроваджує економічну лібералізацію;
– не звертає належної уваги на координацію своєї зовнішньоекономічної
політики з іншими пострадянськими й постсоціалістичними країнами, що
розвиваються, – це робить політику малогнучкою та послаблює зовнішні позиції
загалом.
Тому, з іншого боку, глобалізація спричинює серйозні негативні наслідки –
вона загрожує майбутньому людської цивілізації, шкідливо впливає на клімат,
погіршує якість та рівень життя. Виникає пригнічення розвитку окремих галузей
(секторів) національної економіки, які виявляються неготовими до повноцінної
міжнародної конкуренції, заміщення їх імпортом. В умовах глобалізації
спостерігається зниження ролі національної держави, втрата нею державної
ідентичності, цілісності. Причому сили, які завуальовано руйнують державу,
мають транснаціональну природу.
Покращити становище України на світовому ринку можливо завдяки
застосуванню ефективної інноваційної та зовнішньоекономічної політики. На наш
погляд, головним завданням інноваційної політики держави в епоху поширення
глобалізаційних процесів має стати забезпечення збалансованої взаємодії
наукового, технічного і виробничого потенціалів, удосконалення механізму
активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва, поширення
інновацій в усіх сферах економіки. Об’єктом інноваційної політики виступають не
лише і не стільки окремі наукові чи виробничі підприємства, але також
налагодженість та стабільність їхнього взаємозв’язку, системність взаємодії в
процесі створення інновацій. Досвід західних країн показав, що при інтенсивному
освоєнні інновацій більшість учасників інноваційного циклу перебувають
здебільшого у відносинах організаційної спорідненості. Отже, посилюється
необхідність цілеспрямованого, системного управління цим процесом, узгодженої
взаємодії науковців та спеціалістів різних галузей знань для пошуку і розробки
необхідних технологічних процесів, визначення оптимальних режимів роботи,
створення устатковання. Одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики є
вступ України до СОТ, що розглядається як системний фактор розвитку
національної економіки, лібералізації зовнішньої торгівлі та залучення іноземних
інвестицій.
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Оптимальний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків ґрунтується,
передусім, на принципових змінах у структурі національної економіки. Тому
важливим стає питання реформування зовнішньоекономічного сектору України,
інтеграції її господарської системи у міжнародну економіку, створення
розгалуженої інфраструктури, яка б забезпечувала швидку реалізацію ринкових
перетворень, перш за все, у зовнішньому секторі економіки. Від трансформації
останнього залежать подальший економічний розвиток країни, ефективність і
результативність підприємницької діяльності, місце України в системі світового
господарства.
РОЗВИТОК РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ М. ЛЬВОВА
Гаврилюк В. А.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Вовчанська О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Готельний ринок м. Львова впродовж останніх п’яти років динамічно
розвивається. Львівщина має значні передумови входження до найбільш
розвинутих туристичних центрів. Маючи вигідне геополітичне розташування,
вона володіє значним рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними
умовами, значним природноресурсним потенціалом (лікувальними мінеральними
водами, лікувальними грязями, озокеритом, кліматичними, лісовими ресурсами),
багатою історико-культурною спадщиною. Однією з найважливіших складових
туристичної індустрії, яка визначає її реальний потенціал, є готельне
господарство.
Розвиток ринку готельних послуг, насамперед, обумовлений розвитком ринку
туристичних послуг. Частково на збільшення туристичних потоків до Львова, а,
відповідно, й появу нових готельних об’єктів, мали вплив анексія Криму та
економічна криза в країні. Ці фактори збільшили внутрішні туристичні потоки в
напрямку Західної України в цілому та Львову зокрема. На збільшення зовнішніх
туристичних потоків мали вплив такі фактори, як організація міжнародних
фестивалів якісного європейського рівня, реалізація Програми розвитку
туристичної галузі міста, часткове підписання Угоди про асоціацію з ЄС,
збільшення числа авіамаршрутів до міста та ін.
Загальна характеристика колективних засобів розміщення Львівської обл. у
2016-2017 рр. наведена у табл. 1.
У 2016 р. на Львівщині діяли 277 готельних закладів та 60 спеціалізованих
(санаторно-курортних та відпочинкових) засобів розміщування. У готельних
закладах налічувалось 18,3 тис. місць, у спеціалізованих закладах розміщування –
14,6 тис. місць. Упродовж 2017 р. послугами колективних засобів розміщування
скористалися 987,9 тис. осіб (з них 138,8 тис. іноземців), у тому числі в готелях та
аналогічних засобах розміщення зупинялися 871,4 тис. приїжджих, у
спеціалізованих засобах (санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку) оздоровилось
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116,5 тис. осіб. Порівняно з 2016 р. кількість розміщених у готелях та аналогічних
закладах збільшилась на 16,2%, у спеціалізованих закладах – збільшилась на 4,6%,
водночас, кількість іноземних громадян за цей період зросла відповідно на 29,4%
та 33,6%.
Таблиця 1
Колективні заклади розміщування у Львівській області у 2016-2017 рр. [2]
Заклади
готельного
господарства

2016 рік
2017 рік
кількість кількість
кількість
кількість кількість
кількість
закладів,
ліжок
розміщених, осіб закладів, ліжок розміщених, осіб
од
(місць),
од
(місць), разом
разом
з них
з них
од
од
іноземці
іноземці
Усього
343
30869
861250 106830
337
32927 987866 138789
Готелі та анало287
17949
749855
93549
277
18292 871401 121043
гічні заклади
розміщування
Готелі
198
13472
655491
89361
170
13938 766521 115336
Мотелі
41
1143
23204
365
39
1096
29197
418
Хостели
14
309
14817
2936
11
310
17028
4221
Інші місця для
64
3025
56343
987
57
2948
58655
1068
тимчасового
розміщення
Спеціалізовані
56
12920
111395
13281
60
14635 116465 17746
заклади
розміщування
Санаторії
33
10637
96417
13259
35
12266 102810 17740
Дитячі санаторії
5
780
7420
5
780
6411
Пансіонати з
2
194
923
2
194
914
лікуванням
Санаторіїпрофілакторії
Пансіонати
4
175
1465
22
4
175
1404
6
відпочинку
Бази відпочинку,
12
1134
5170
14
1220
4926
інші заклади
оздоровлення та
відпочинку

Якщо проаналізувати динаміку кількості розміщених у колективних закладах
розміщення у порівнянні з 2010 р. (рис. 1), то побачимо зростання кількості
готелів та аналогічних засобів розміщення майже у 2,5 рази і, навпаки, зменшення
майже наполовину кількості спеціалізованих засобів (санаторіїв, пансіонатів, баз
відпочинку) (рис. 1).
Більшість іноземних громадян, яких обслуговували у готелях та аналогічних
засобах розміщування, прибули з Польщі – 33,2 тис., Туреччини – 16,3 тис.,
Білорусі – 12,2 тис., Німеччини – 10,4 тис., США – 8,4 тис. осіб. Серед
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оздоровлених іноземців у санаторно-курортних закладах переважали громадяни з
Польщі – 6,3 тис., Молдови – 4,2 тис. та Білорусі – 3,2 тис. осіб.

Рис. 1. Динаміка кількості розміщених у колективних закладах розміщення,
% до 2010 р. [3]
Для м. Львова характерною є тенденція зростання кількості не лише бізнестуристів, а й відпочиваючих. Маркетинговими дослідженнями встановлено, що
середня річна заповнюваність львівських готелів крупного формату з достатньо
високою якістю послуг досягла у 2016-2017 рр. рівня 68-73%. Менш професійні
готелі у середньому за рік заповнюються на 35-55%. Дані показники є вище
середніх по Україні. В середньому 1 гість зупиняється у готелях Львова на 3-3,5
дні. Сезонність у Львові не має чітких меж, однак, «високим» сезоном вважається
період з квітня по жовтень, а також новорічні, різдвяні, національні свята та дні
проведення масштабних фестивалів. Саме на цей час припадає основний потік
відпочиваючих туристів. У «низький» сезон домінують бізнес-туристи. Перепад
показників завантаження готелів у «високий» та «низький» сезони складає
приблизно 15-20% [1].
В сучасних умовах товарна і цінова політика готелю має формуватися на
основі середніх показників основних готелів-конкурентів на Львівському ринку.
При цьому слід враховувати, що основна кількість споживачів віддає перевагу
якісним показникам діяльності готелю, а не ціновим характеристикам.
Основною перевагою готелю повинні стати високий рівень сервісу та
обслуговування туристів, широкий асортимент супутніх послуг та сервісів на рівні
європейських стандартів обслуговування в готельному бізнесі.
Враховуючи вищевикладене, на ринку готельних послуг м. Львова відбулися
позитивні зміни якісних показників, зокрема, покращився менеджмент готелів,
більш технологічно розвинулись системи продажів та он-лайн-бронювання
22

номерів в діючих готелях, збільшилася клієнтоорієнтованість операторів та
готельного сервісу в цілому.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
к.е.н., доц. Гвоздецька І. В.
Хмельницький національний університет
Найвищою стадією інтернаціоналізації економічного життя є сучасна
глобалізація. Вона формує цілісність світового господарства на глобальному рівні.
За умов прискореної глобалізації інтенсивно розвивається зовнішня торгівля.
Глобалізація здійснює вплив на різні сторони життя країн, стан соціально економічних процесів. На мікрорівні даний процес охоплює громадян різних
країн, підприємців, фірми, підприємства, на мезорівні – галузі економіки, ринки
факторів виробництва, товарні, фінансові, валютні ринки, на макрорівні –
національні економіки та активізує участь держав в міжнародних організаціях та
інтеграційних угрупованнях. Таким чином, суб’єктами глобалізації можуть бути
держави, транснаціональні корпорації, підприємства малого та середнього бізнесу,
банки, органи місцевого самоврядування, некомерційні організації, індивіди. Із
процесом глобалізації одночасно розширюються комунікаційні можливості
світового господарства щодо обміну досвідом та пожвавлення інноваційної
діяльності, співпраця між країнами і континентами стає доступною і
активізується.
Одночасно існують і перешкоди. Нерівномірність соціально-економічного
розвитку країн, різниця в рівні добробуту їх громадян, небажання малих держав
опинитися під диктатом провідних країн стримують процес глобалізації,
перешкоджають формуванню єдиного економічного простору, спотворюють
гармонійність розвитку.
Глобальна фінансова криза 2008-2010 рр., яка вважається найсуттєвішою з
часів великої депресії, мала суттєвий вплив і на українську економіку, спричинила
погіршення ряду економічних показників національної економіки, фінансові
проблеми ряду провідних комерційних банків країни та усіх суб’єктів
підприємницької діяльності.
Зовнішня торгівля України розвивається під впливом важливих подій:
членства у СОТ, набутого у 2008 р., світової фінансово-економічної кризи
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2007-2010 рр., змін зовнішньоекономічних відносин України у результаті окупації
Криму та військової інтервенції на сході нашої країни. Членство в СОТ надало
національним експортерам низку переваг, пов’язаних зі скасуванням квотування
експорту української металопродукції, зменшенням антидемпінгових обмежень
тощо. Разом з тим, зміцнення позицій України на зовнішніх ринках не змогло
відвернути обвальне скорочення обсягів експорту України. Така ситуація значною
мірою була спричинена зниженням попиту на традиційні експортні товари
України (металопродукцію, хімічну та сільськогосподарську продукцію).
Водночас – внаслідок девальвації національної валюти та падіння купівельної
спроможності населення – суттєвого скорочення також зазнав імпорт [1].
Зовнішня торгівля України, перебуваючи під впливом наслідків світової
фінансово-економічної кризи через значний рівень відкритості та одночасної
уразливості національної економіки, в той час, як зміни світових товарних ринків
мали негативний вплив на її розвиток, зазнала нищівного впливу через
загострення соціально-політичної ситуації всередині країни у кінці 2013 р. Дані
події не могли не вплинути на зовнішньоторговельні операції країни з іншими
країнами світу. Погіршення російсько-українських економічних відносин також
позначилося на торгівлі України з іншими країнами СНД, наслідком чого стали
доволі високі темпи скорочення експортно-імпортних операцій саме з російськими
підприємствами.
Спостерігається розширення партнерства із європейськими країнами.
Розвивається співробітництво з Німеччиною (механічні машини, засоби наземного
транспорту, крім залізничного), Китаєм (вироби з чорних металів, залізничні
локомотиви, електричні та механічні машини, фармацевтична продукція та
взуття), Італією (чорні метали, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин),
Польщею (чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини), Білоруссю (чорні
метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, залишки і відходи
харчової промисловості), Єгиптом (чорні метали, зернові культури, жири та олії
тваринного або рослинного походження), Казахстаном (вироби з чорних металів,
залізничні локомотиви, механічні машини), Туреччиною (товари легкої
промисловості) [2; 3].
Включення країн та окремих підприємств у глобалізаційні процеси
безпосередньо залежить від їх конкурентоспроможності, захищеності від
глобальних викликів. Відповідно до опублікованого дослідження Всесвітнього
економічного форуму, Україна за індексом глобальної конкурентоспроможності у
2016-2017 рр. посіла 78-е місце серед 140 країн світу [4]. Найбільш уразливими
елементами соціально-економічного розвитку України залишаються: розвиток
інфраструктури, ризики макроекономічного середовища та стан фінансового
ринку. Вирішення проблем можливе при умові подолання корупції, забезпечення
фінансово-інвестиційної стабільності, прозорості доступу до фінансів, подолання
інфляції, політичної нестабільності, оптимізації податкового законодавства,
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запровадження інновацій в усі сфери економіки.
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РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
Герасимова А. В., Олейнікова Є. Р.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Україна на сьогоднішній день знаходиться у скрутному фінансовому
положенні. До теперішнього часу відсутня економічно обґрунтована й чітко
структурована фінансова стратегія, розрахована на тривалу перспективу, без якої
неможливий поступ до зростання добробуту нації [1]. Глобалізація міжнародної
економіки створює нове «навколишнє середовище» для економічного зростання
країн, визначаючи нові орієнтири їхньої економічної політики. Динамічні зміни у
світовому господарстві становлять «глобальні виклики» багатьом країнам.
Економіка глобалізується внаслідок виникнення нових форм конкуренції.
Чинниками глобалізації світових фінансів виступають:
1) інтернаціоналізація господарського життя;
2) поширення науково-технічних досягнень;
3) лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових
ринків;
4) зростання інтеграції національних ринків грошей та капіталу [2].
В Україні проблема полягає в тому, що процес її інтеграції у світову
економіку в рамках процесів глобалізації відбувається за умов реформування
власної економіки при одночасній трансформації зовнішньоекономічних зв’язків.
Ситуацію посилюють військовий конфлікт на сході України, економічна та
політична криза, неналежна законодавча база, високий рівень корупції, тіньова
економіка тощо. Сучасні економічні реформи в Україні наштовхуються на одну
загальну проблему – недосконале методологічне забезпечення соціально25

економічних перетворень, що призвело до їх стихійного характеру [3]. Тому
надзвичайно важливим для України є реформування національної економіки, яке
повинно базуватися на виваженій та обґрунтованій стратегії соціальноекономічного розвитку.
Внутрішня економічна політика, стратегія економічного розвитку не можуть
розглядатись поза рамками проблеми економічної безпеки країни. Економічна
безпека повинна бути тісно пов’язана із проблемою пошуку Україною свого місця
на регіональному і світовому рівнях, пошуку своєї національної ідеї і на цій основі
визначення стратегії інтеграції країни у світовий економічний та інформаційний
простір. Разом з тим, зовнішньоекономічна політика України працює на
формування торговельно-посередницької моделі, яка базується на низькотехнологічній структурі вітчизняного експорту і перетворенні країни на
ранньоіндустріальний придаток до постіндустріальних економік розвинених країн.
У концептуальному плані це означає підміну процесів інтеграції процесами
інкорпорації.
Якщо аналізувати сучасні зовнішні умови розвитку України, то можна
оцінювати їх як відносно сприятливі. Є можливість покласти початок виходу на
новий напрям внутрішнього розвитку та інтеграції із зовнішнім середовищем, яка
б відповідала новим вимогам і можливостям. Процеси глобалізації вимагають
значного обмеження ролі уряду в економіці, визначення певних конкретних сфер
його дій.
Одним з пріоритетів реформування економіки України визначено
модернізацію структури національної економіки та її зростання. Модернізація – це
технологічні та структурні зміни в економіці, які призводять до зростання якості
продукції, продуктивності праці, підвищення частки високотехнологічних
виробництв в структурі ВВП, якості життя населення і, в кінцевому підсумку,
конкурентоздатності країни в глобальній економіці. Існуючий структурний
дисбаланс економіки негативно впливає на потенційні можливості подальшого
економічного зростання країни у довгостроковому періоді [4, с. 73].
На жаль, в Україні існує ряд чинників, які гальмують трансформаційні
процеси в економіці. До них можна віднести:
– недосконалу законодавчу базу, яка повинна забезпечити ефективність
реформ;
– втрату дешевих джерел енергетичної сировини – вугілля;
– порушення міжгалузевих зв’язків у регіональному та зовнішньоекономічному просторах;
– залежність економіки країни від зовнішнього фінансування;
– незначні успіхи уряду у боротьбі з корупцією;
– складності переорієнтації вітчизняного експорту з російського на інших
світових торговельних партерів;
– посилення інвестиційних ризиків;
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– зростання негативних очікувань населення [4, с. 75].
Україні дісталась у спадок деформована структура економіки і тому
необхідно проводити реформи, аби бути повноцінним гравцем на світовому ринку
в умовах глобалізаційних змін. Ринкові реформи повинні відповідати реальному
стані економіки і суспільства України, що і являє собою головний вихідний
матеріал, першооснову, фундамент, на якому будується нова політико-економічна
система. Отже, головна спрямованість економічного розвитку полягає у
диверсифікації напрямів, форм і засобів економічної політики, у наданні цьому
процесу комплексного, системного характеру.
Список використаних джерел
1. Косарєва І. П. Загальні підходи щодо збалансованості соціально-економічного розвитку
України [Електронний ресурс] / І. П Косарєва // Ефективна економіка. – 2016. – № 12. – Режим
доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5308
2. Федірко В. В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки /
В. В. Федірко / Економічний форум. – 2011. – № 2. – С. 117-121.
3. Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграції України / Д. Чистілін //
Економіст. – 2010. – № 3. – С. 80-87.
4. Романова Т. В. Оптимізація структури економіки як чинник зростання конкурентоспроможності держави в умовах інтеграційних процесів / Т. В. Романова // Вісник Одеського
національного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 1. – С. 73-76. – Режим
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_1_18

ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
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Львівський торговельно-економічний університет
Термін «глобалізація» походить від французького «global», тобто
планетарний, всеосяжний та означає всеохоплюючий процес трансформації
світового співтовариства у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних,
фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей.
Глобальна економіка розглядається як історичний соціально-економічний
процес, змістом якого є зростаючий взаємозв’язок і взаємозалежність
національних економік, злиття національних ринків у єдиний світовий ринок.
Фахівці та дослідники глобалізації не виробили єдиного підходу до розгляду
в ретроперспективі виникнення, етапів становлення та чинників розвитку,
наслідків і проявів глобалізаційних процесів у світовому економічному просторі,
що обумовлено багатогранністю та складністю вищеозначеного процесу.
З погляду етимології «глобальний» (від англ. global – глобальний,
всеосяжний) – це такий, що охоплює увесь світ та всі аспекти його життя.
Результат глобалізації знаходить прояв у більшій кількості країн у світовому
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економічному просторі, політичних, фінансових, міжнародних відносинах.
Поняття «глобалізація» увійшло в науковий обіг у 80-х рр. XX ст. й відображає
структурні та фундаментальні економічні перетворення, має трансформаційний
характер і тісно пов’язане із суспільними відносинами, впливає на формування
соціально орієнтованої постіндустріальної світової цивілізації.
Не концентруючи увагу на всебічному розгляді генезису глобалізації в усіх її
проявах, зосередимося на висвітленні основних підходів до розуміння сутності
цього процесу в контексті проблеми обґрунтування теоретико-методологічних
засад розвитку національних економік в умовах їх глобалізації. Глобалізація, як
визначає відомий американський дослідник Т. Фрідман, «це …інтеграція ринків,
націй-держав і технологій, що дозволяє індивідуумам, корпораціям, націямдержавам досягати будь-якої точки світу швидше, глибше і дешевше, ніж раніше
…Глобалізація має свій власний набір економічних правил, які базуються на
відкритті, дерегуляції і приватизації національних економік з метою зміцнення її
конкурентоспроможності та збільшення привабливості для іноземного капіталу»
[1, с. 9].
Відомий дослідник М. Кастельс описує глобалізацію як «…постійний процес
розвитку капіталістичного способу виробництва, який, долаючи межі часу й
простору, наприкінці ХХ століття перетворює світову економіку в глобальну, з
новою інфраструктурою, створюваною інформаційними й комунікаційними
технологіями» [3, с. 354]. «Глобальна економіка, – за М. Кастельсом, – це
економіка, здатна працювати як єдина система у режимі реального часу в масштабі
всієї планети, тому глобалізація пов’язана з інформаційною трансформацією
суспільства, а не масштабами або економічною діяльністю» [3, с. 456].
На думку експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ), глобалізація
визначається як зростаючий ступінь інтеграції країн у всьому світі, вона
обумовлена, насамперед, торговельними й фінансовими потоками, а також рухом
робочої сили й технологій через міжнародні кордони [5].
На думку академіка А. Чухна, глобалізація є багатогранним процесом, який
виявляється у багатьох формах, про що свідчить Х доповідь ООН про розвиток
людини у 1998 р., яка підготовлена групою відомих економістів світу і вийшла під
символічною назвою – «Глобалізація з людським обличчям» [7, с. 438].
Кількісними характеристиками глобалізації визнано збільшення світового
експорту та його частки у ВВП країн світу, величезне зростання прямих іноземних
інвестицій, потоків капіталу, щорічного обороту на валютних ринках, обсягів
міжнародного банківського кредитування, туризму, міграції робочої сили,
тривалість телефонних розмов, роль Інтернету, засобів масової інформації, а,
отже, небачене зростання обміну ідеями, інформацією, поширення взаємодії і
спілкування громадських організацій, простих людей. Глобалізація формує нову
еру взаємодії між націями та економічними системами, розширює сферу контактів
людей – це і економіка, і технології, і культура, і управління.
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У наукових публікаціях з проблем глобалізації пропонується широке та
вузьке тлумачення цього поняття: від означення особливої стадії всесвітньоісторичного процесу до найменування конкретних явищ і тенденцій. Так,
дослідники говорять про «глобальні виклики», «глобальну економіку», «глобальну
безпеку», називають ознаки-тенденції на кшталт розмивання національних
бар’єрів в економіці чи суверенітету держав, ототожнюють глобалізацію з
інформаційною або технологічною революціями. У світі виникли проблеми, які
жодна країна не може вирішити самостійно.
Спроби з’ясувати специфіку основних підходів різних наукових напрямів
економічної теорії до тлумачення змісту процесу глобалізації належать авторам
А. Колганову і О. Бузгаліну. Зокрема, вони зосереджують увагу на описовій
характеристиці глобалізації, яка робить акцент на поглибленні економічних і
соціально-політичних зв’язків, підкреслює зростання світової торгівлі, частки
експортно-імпортних операцій у ВВП, ролі транснаціональних соціальноекономічних, інформаційних і технологічних мереж, появу економічних,
політичних та інших інституцій, що відіграють роль наднаціональних і
виступають, насамперед, як інституції у міжнародній сфері [4, с. 665].
Українські дослідники розглядають глобалізацію, ґрунтуючись на
комплексному підході. Так, А. Філіпенко дійшов висновку про те, що глобалізація
економічного розвитку випливає із глибокої взаємозалежності складових частин
світового господарства, з його єдності й цілісності, що підсилюється в умовах
масової інтернаціоналізації виробництва й обігу, інтенсифікації інтеграційних
процесів. Відбувається суперечливий процес глобального синтезу світового
масштабу, що втягує у свою орбіту практично всі країни світу [6, с. 142-148].
Відомий вітчизняний дослідник О. Білорус, пропонуючи власне визначення
економічної глобалізації, зауважує, що в її основі лежать уніфікація й інтеграція
світової економіки та особливий синергетичний ефект [2, с. 568-569].
Глобальні комунікації роблять більш інтелектуальними виробництво й
споживання, а також відкривають нову еру глобальної економіки, що здатна
принести стрімке прискорення.
Отже, нині термін «глобалізація» є найбільш вживаною категорією, що
використовується для дослідження й опису сучасних тенденцій розвитку
економіки світу, а в умовах сучасної світової системи ключовим визначальним
чинником розвитку суспільства та найвпливовішою силою є глобалізація. Вона
охоплює всі галузі суспільного життя, включаючи економіку, політику, соціальну
сферу, культуру, екологію, безпеку; впливає на виробництво товарів і послуг,
використання робочої сили, інвестицій та технологій. Саме перетворення людства
на єдину структурно-функціональну систему фахівці характеризують як процес
глобалізації.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗШИРЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЄЮ
Знак Д. В., Косандяк В. В., Пилипчук Б. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Семів С. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Сьогодні споживча кооперація є провідним кооперативним сектором
економіки України і знаходиться, як все народне господарство, у стані глибоких
економічних перетворень. Активізація міжнародного економічного співробітництва
України, особливо, в європейському напрямі, передбачає розробку стратегії і
тактики міжнародної інтеграції споживчої кооперації, окреслення можливих
сценаріїв поглиблення її участі у міжнародному поділі праці. При виборі моделі та
географічних векторів міжнародної інтеграції Укпкоопспілки необхідно виходити
з принципів стратегічного планування, врахування зарубіжного досвіду
міжнародного співробітництва кооперативних систем, орієнтації на національні
інтереси держави. Тому на шляху до інтеграції України в ЄС для вітчизняної
кооперативної системи є вкрай важливим співробітництво з європейськими
інституціями, зокрема, Європейською Бізнес Асоціацією.
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) – це організація підтримки
міжнародного бізнесу в Україні, неприбуткове об’єднання юридичних осіб,
засноване у 1999 р. ЄБА об’єднує понад 1000 європейських, українських та
міжнародних компаній, пропонуючи їм [1]:
– колективний захист інтересів у центральних та місцевих органах
державного управління України, в іноземних та міжнародних організаціях;
– можливість брати участь у процесі прийняття рішень на рівні
Європейського Союзу через тісні робочі стосунки з Європейською Комісією та
посольствами країн Європейського Союзу у Києві;
– регулярну інформаційну підтримку щодо процесів, які впливають на
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ведення бізнесу в Україні, а також семінари та презентації;
– розважальні та соціальні заходи, що надають можливість представникам
європейської бізнес-спільноти зустрічатися неформально та сприяти розвитку
бізнесу;
– інші послуги, серед яких дисконтна система, що надає членам Асоціації
знижки на послуги та товари, які користуються великим попитом.
Починаючи з 2014 р., Укркоопспілка є повноправним членом Європейської
Бізнес Асоціації. Це дозволило стати учасником об’єднання більш ніж тисячі
компаній і однієї з наймасштабніших спільнот бізнесу, які працюють на
українському ринку. Укркоопспілка з моменту вступу до ЄБА почала активно
використовувати можливість діяльності в окремих її комітетах. Сьогодні чинні
закони України зазнають багато змін, уточнень, приймаються нові законодавчі
акти. Аби впливати на процес законотворення, вносити свої пропозиції з
урахуванням діяльності підприємств та організацій системи споживчої кооперації,
Укркоопспілка представлена своїми фахівцями у декількох комітетах ЄБА. Саме у
цій структурі відбувається широке обговорення питань, вносяться пропозиції до
Кабінету Міністрів, які б могли призвести до дерегуляції підприємницької
діяльності. Мова тут йде про спрощення надмірно складної системи
адміністрування податків та зборів, податкового обліку та звітності, лібералізації
регуляторної та дозвільної системи, оптимізації порядку проведення перевірок
контролюючими органами, усунення суперечливості та неактуальності численних
діючих стандартів, нормативів та норм, а також подолання корупційної складової
у відносинах малого і середнього підприємництва з публічними органами влади.
У результаті такої співпраці між урядом та Укркоопспілкою, зокрема,
врахована пропозиція Укркоопспілки, внесена через Комітет із регуляторних
питань ЄБА, щодо спрощення порядку приймання документів і видачі ліцензій на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а
також передача цих функцій органам Державної фіскальної служби з обласного до
районного рівнів. Таким чином, тісний зв’язок між Укркоопспілкою та ЄБА
допомагає взаємному розвитку обох організацій. Взаємодія приносить свої плоди,
появляються перспективи розвитку як для споживчої кооперації України, так і для
Європейської Бізнес Асоціації.
У співпраці з Центром підтримки експортерів (створеного в рамках
представництва України при ЄС) ЄБА пропонує послуги з підтримки для
компаній-членів, зацікавлених у розширенні бізнесу та виході на ринки ЄС. Тому
підприємства та організації споживчої кооперації можуть отримати послуги,
спрямовані на надання сприяння у використанні нових експортних можливостей
Зони вільної торгівлі з ЄС.
Для кооперативних підприємств та організацій сьогодні важливо отримати
наступні види підтримки при виході на зовнішні ринки:
1) інформаційна підтримка, яка торкається таких сфер як:
31

– ставки імпортного мита в ЄС в залежності від товару;
– використання преференцій (управління безмитною квотою на імпорт,
правила походження);
– загальна інформація про відповідні правила ЄС у зацікавленій сфері;
– нетарифні бар’єри в торгівлі (існуючі технічні регламенти та стандарти,
санітарний і фітосанітарний контроль, процедура сертифікації, тощо);
– інформація про виставки та інші можливості представлення товару;
2) практична підтримка, яка охоплює наступну діяльність:
– допомогу у пошуку бізнес-партнерів в ЄС;
– організаційну підтримку зустрічей і подій у форматі B2B як в Україні, так і
за кордоном;
– врегулювання проблемних випадків;
3) розвиток та зміцнення експортного потенціалу, що передбачає участь у
тренінгах з експортного маркетингу, керування експортом з провідними
фахівцями у сфері діяльності по просуванню експорту.
Можливими напрямами економічного співробітництва на взаємовигідній
основі між споживчою кооперацією України та членами ЄБА з країн Центральної
та Західної Європи визначимо [2; 3]:
– реалізація програми цільового пошуку ділових партнерів для конкретних
інвестиційних проектів, налагодження механізму спільних консультацій у цій
сфері;
– створення та діяльність спільних підприємств у сферах високотехнологічного виробництва, надання консалтингових, лізингових та інших видів послуг;
– сприяння реорганізації і розвитку кооперативної страхової, банківської та
кредитної систем, сприяння їх входженню до європейських банківських та
кредитних об’єднань;
– розвиток туристичного потенціалу та туристичної інфраструктури
споживчої кооперації;
– використання передових досягнень та технологій захисту навколишнього
середовища, використання енергозберігаючих технологій та ведення сільського
господарства у країнах ЄС, створення з цією метою венчурно-консалтингового
центру;
– сприяння у вирішенні проблем безробіття, трудової міграції,
реструктуризації промислових підприємств та розвитку підприємництва (у сферах
заготівель, переробки сільськогосподарської сировини) у сільській місцевості та
гірських районах України.
Таким чином, суттєвим фактором посилення конкурентоспроможності
споживчої кооперації України є використання існуючих інституційних
можливостей розвитку бізнесу в межах ЄС. Через членство в цій організації
Укркоопспілка зможе побудувати ефективний діалог з українськими органами
влади з метою сприяння прозорості розробки та впровадження податкової, митної
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та інших політик, що відносяться до сфери економічної діяльності споживчої
кооперації, а також значно активізувати свою зовнішньоторговельну, інвестиційну
та інноваційну діяльність.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ПРОЦЕСАХ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
к.е.н. Кліпкова О. І., Глінка А. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Термін «глобалізація» (англ. globalization, від лат. globus – куля, земна куля,
глобус) означає процес всесвітньої економічної, політичної та культурної
інтеграції та уніфікації. Основними наслідками цього процесу є міжнародний
поділ праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих
ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів, а
також зближення культур різних країн [1].
У щорічному рейтингу конкурентоспроможності країн Всесвітнього
економічного форуму (World Economic Forum, WEF) лідером стала Швейцарія,
Україна піднялася на 81 місце (з 137) на тлі 85 позиції роком раніше (з 138).
Згідно з даними дослідження, у розрізі 12, обраних Форумом, драйверів
продуктивності, у першій половині рейтингів Україна зайняла позиції за
складовими «Кваліфікація» (46 місце), «Ємність ринку» (47), «Інфраструктура»
(57), «Спроможність до інновацій» (58).
Ближче до «хвоста» наша країна знаходиться за складовими «Макроекономічна стабільність» (131), «Фінансова система» (117), «Інституції» (110).
Індекс глобальної конкурентоспроможності ВЕФ включає 12 показників
конкурентоспроможності і складається на основі відкритої інформації, а також з
урахуванням думок декількох тисяч експертів з більш ніж 100 країн світу.
Цього року видання відзначає, що зниження відкритості загрожує зростанню і
процвітанню. У ньому також підкреслюється, що заходи монетарного
стимулювання, такі, як кількісне пом’якшення, недостатні для підтримки
зростання, повинні супроводжуватися реформами конкурентоспроможності.
Остаточний основний висновок вказує на те, що стимулювання ділової активності
та інвестицій в інновації зараз такі ж важливі, як інфраструктура, навички.
33

Серед найбільш проблематичних факторів, що впливають на бізнес в Україні,
експерти відзначили корупцію, політичну нестабільність, інфляцію, неефективну
урядову бюрократію і доступ до фінансування. Крім цього, на слабку конкурентоспроможність України впливає злочинність, погане здоров’я суспільства і
малоосвічені робітники [2].
Більшість вітчизняних підприємств неготові вести активну конкурентну
боротьбу на висококонкурентних світових ринках і нездатні сформувати
конкурентоспроможний потенціал свого розвитку з урахуванням жорстких вимог
сучасних глобальних перетворень.
Значна залежність економіки України від складних глобалізаційних процесів
та низька конкурентоспроможність вітчизняної економіки на міжнародній арені
актуалізують необхідність формування потенціалу конкурентоспроможного
розвитку національного підприємницького сектору та пошуку напрямків для його
зростання.
Відновлення економіки та її поступове зростання має ґрунтуватись на
розбудові високотехнологічного підприємницького сектору та підвищенн і його
конкурентоспроможності на європейському та глобальному ринках. Важливим
завданням державної політики щодо розвитку інноваційного підприємництва в
країні має стати налагодження плідної співпраці між владою, бізнесом і наукою.
Пріоритетними напрямками для уряду країни мають стати стимулювання
інноваційної активності підприємницького сектору, формування сприятливого
нормативно-правового середовища та інноваційно-інвестиційного клімату [3].
Одним із пріоритетних завдань державної політики мають стати
впровадження європейських підходів до розвитку малого та середнього бізнесу,
схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р.
№ 504-р. про Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року. Метою Стратегії є сприяння розвитку підприємництва в
Україні шляхом створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання
малого і середнього підприємництва через консолідацію зусиль усіх
заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток в країні
та підвищення рівень життя населення Для досягнення вищезазначеної мети
визначено 6 стратегічних напрямів: створення сприятливого середовища для
розвитку МСП, покращення доступу до фінансування, спрощення податкового
адміністрування, популяризація підприємницької культури та розвиток навчання
підприємницьким навичкам, сприяння експорту/інтернаціоналізації, підсилення
конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП. Координуватиме
виконання та контроль за виконанням плану заходів щодо реалізації Стратегії
Мінекономрозвитку [4].
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН МІЖ США ТА УКРАЇНОЮ В
АСПЕКТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Козлова Ю. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Процес розбудови дружніх відносин між Україною та США має тривалу
історію і сягає своїм корінням часів, коли наша держава ще не проголосила себе як
незалежна. Одразу після набуття Україною статусу суб’єкта міжнародного права
двосторонні відносини набули рис динамізму та націленості на конкретні
результати. Спільними зусиллями вдалося вивести їх на рівень стратегічного
партнерства, проголошеного у Заяві президентів України і США від 4 квітня 2005
року.
З часів проголошення своєї незалежності Україна посідала різне місце в
політиці США. Але Сполучені Штати завжди визнавали важливість Української
держави та її виключне положення у Європі та світі. Тому уряд США ніколи не
залишався байдужим до долі України. За останні роки рівень співпраці між
державами в усіх галузях значно посилився. І вони вже виходять за рамки
двостороннього діалогу та здатні впливати на загальноєвропейський та світовий
процес. Загальні тенденції розвитку двосторонніх відносин на сучасному етапі є
такими: розвиток торговнльно-економічного та інвестиційного співробітництва,
інноваційна взаємодія та обмін новітніми технологіями, спільна євроатлантична та
європейська політика, посилення культурних зв’язків та інші.
В табл. 1 представлено значення експорту та імпорту товарів та послуг між
США та Україною за 2014-2016 роки.
Узагальнюючи дані табл. 1, можна сказати, що купуємо у США ми більше ніж
продаємо. Щорічно обсяг експорту товарів до США зменшується, тоді як кількість
імпортованої продукції поступово зростає.
За перші 7 місяців 2017 року на фоні загального збільшення товарообороту
між Україною та США на 62% – до $2 млрд – у 2,2 рази збільшився й експорт
товарів – він становив $471 млн. Головним товаром стали чорні метали – 53% від
їх загального експорту. Експорт сільськогосподарської продукції також
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збільшився більше ніж в 2 рази і становив $44 млн. Його основу склав
натуральний мед – $21,3 млн – та олія – $11,1 млн [1].
Таблиця 1
Зовнішня торгівля між США та Україною товарами та послугами [2]
(млн. дол. США)
Експорт

Імпорт

Роки

країна
призначення
США

країна, що
торгує
США

країна
походження
США

країна
країна, що
відправлення
торгує
США
США

2014

667,93

251,22

1928,92

1001,34

1269,66

2015

481,85

308,99

1480,70

874,49

679,71

2016

426,56

218,37

1687,89

790,27

868,28

На рис. 1 можна побачити товари, що в найбільших обсягах експортувались
до США з України (станом на 01.01.2017 р.).

Рис. 1. ТОП-5 товарів, експортованих до США з України,
станом на 01.01.2017 р., млн. дол. США [1]
Найбільше до США з України експортуються чорні метали та вироби з них,
обсяг експорту даної продукції складає 250 млн. дол. 3 місце займають елекричні
машини – 21 млн. дол., а на літальні апарати та молочну продукцію, пташині яйця
та натуральний мед припадає по 19 млн. дол.
На рис. 2 подано найбільші експортові послуги до США з України станом на
01.01.2017 р.
Сполучені Штати у 2017 році стали найбільшими імпортерами української
стрілецької зброї, про це свідчать дані Державної служби експортного контролю
України. Повідомляється, що за рік Україна експортувала до США 15040
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автоматів та пістолетів-кулеметів.

Рис. 2. ТОП-5 послуг, експортованих до США з України, за 2016 р.,
млн. дол. США [1]
США також лідирують і в закупівлях українського легкого озброєння –
переносних протитанкових рушниць та гранатометів (790 од).
Список використаних джерел
1. Інфографіка: скільки і чого Україна продає до США [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: http://www.bakertilly.ua/news/id1312
2. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/

ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА РОЗВИТОК
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Козлова Ю. І., Решетнік А. О., Родін Д. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Транснаціональні корпорації (ТНК) як основа світового господарства
формують сучасний і майбутній дизайн міжнародних економічних відносин в
умовах глобалізації. Вони сприяють створенню єдиної економічної цілісності, так
як є суб’єктами світової економіки, носіями прогресивних технологічних знань,
управлінського досвіду, учасниками світових політичних процесів, основними
гравцями на міжнародних ринках капіталів, товарів, послуг, робочої сили. Ця
квінтесенція і забезпечує ТНК конкурентоспроможність в умовах глобалізації та
геоекономічних викликів.
Транснаціональна корпорація – це підприємство, що об’єднує юридичних
осіб будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності в двох чи більше
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країнах і проводить єдину політику та загальну стратегію завдяки одному або
декільком центрам прийняття рішень. Саме ТНК є основним структурним
елементом економіки розвинутих країн світу. Крім того, без цієї провідної сили,
яка перетворила світову економіку в міжнародне виробництво, неможливий
процес розширення і поглиблення виробничих зв’язків між підприємствами різних
країн; оптимальне розміщення підприємств у різних країнах, акумулювання
капіталу в рамках всієї системи ТНК, інформаційна обізнаність про кон’юнктуру
товарних, валютних і фінансових ринків у різних країнах, обумовлена сучасними
інтеграційними змінами виробництва і збуту, підтримка високої репутації,
технічне переоснащення, НДДКР, інноваційні проекти. За даними ООН, зараз у
світі існує більш як 65 тис. ТНК, що контролюють понад 850 тис. афільованих
зарубіжних компаній по всьому світу, у яких задіяно більш як 74 млн. чол.
Зокрема, понад 80% материнських компаній і майже 33% афільованих розміщені в
промислово розвинутих державах. На країни, що розвиваються, припадає до 19,5 і
майже 50%, відповідно, на країни з перехідною економікою – приблизно 0,5 і 17%.
ТНК можна поділити на інтернаціональні, багатонаціональні (мультинаціональні) й глобальні. Усі вони багатогалузеві із диверсифікованою діяльністю.
Зокрема, кожна із 500 найбільших ТНК США має свої підрозділи в 11 галузях, а
найпотужніші – в 30-50 галузях промисловості. У групі 100 провідних
промислових компаній Великобританії багатогалузевих 96, Італії – 90, Франції –
84, Німеччини – 78. Ступінь впливу ТНК на розвиток глобалізаційних процесів
характеризується питомою вагою активів, продажів, інвестицій, рівня
технологічності виробництва.
Наприклад, питома вага активів зарубіжних філій ТНК Німеччини
збільшилась за останні роки у 2 рази. ТНК США, Японії зосередили за кордоном
1/3 – 1/4 своїх активів. Прямі інвестиції, як форма вивозу капіталу ТНК,
перевищує 3 трлн. дол. Великий внесок роблять ТНК у створення передових
технологій, НДДКР. В становленні позицій ТНК важливе місце посіла
«інформаційна революція», представлена системами телекомунікації, відкриваючи
простір для ведення бізнесу в світовому масштабі та посилюючи процеси
інтернаціоналізації і глобалізації через усунення технологічних та комунікаційних
бар’єрів.
Разом з тим, сьогодні серед українських компаній важко знайти ТНК, що
відповідає критеріям ООН (річний оборот понад 1 млрд. дол., наявність філій у 6
країнах, частка зарубіжних активів повинна складати 25-30% у загальній вартості
всіх активів компаній, 1/3 – 1/5 всього обороту компанії – це реалізація за межами
країни-резидента). Таким чином, ТНК беруть участь в перезавантаженні
економіки країн-реципієнтів, в глобальних процесах переділу світового ринку.
Транснаціональний капітал створив нову систему міжнародних відносин, що
призвела до утворення наддержавних інститутів управління. ТНК активно
впливають на процеси глобалізації.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
НА СВІТОВОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ
Козлова Ю. І., Тимків Д. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасному світі енергоресурси є досить важливим фактором
функціонування економіки будь-якої держави. Країни, які не є багатими на
енергоносії, змушені експортувати їх з країн, у яких вони є в надлишку. Такий хід
подій спричиняє залежність «бідних» країн від країн-експортерів ПЕК.
Світовий ринок енергоресурсів потребує концентрації капіталу та
виробництва, що у ХХІ ст. сприяло розвитку його глобальної монополізації. Ця
провідна тенденція розвитку світового ринку енергетичних ресурсів знаходить
своє вираження у діяльності сучасних нафтогазових ТНК. На сьогоднішній день
ТНК не лише формують глобальні мережі розробки та видобування енергетичної
сировини, але й усталені канали її переробки, транспортування, збуту та
маркетингу, формуючи у такий спосіб основні пропорції енергетичного сегменту
глобального ринку [1].
Характеризуючи сучасний ринок енергоресурсів, слід зазначити, що його
суб’єктивна складова останніми десятиліттями набула певної диверсифікації.
Аналізуючи позиції нафтогазових ТНК, можна стверджувати, що вони
поділяються на три основні групи. До першої групи належать найбільші державні
компанії, які спеціалізуються на видобутку енергетичних ресурсів. Це,
насамперед, ТНК країн ОПЕК, такі, як іранська «NIOC», кувейтська «KPC»,
венесуельська «PDV», катарська «Qatar Petroleum», індонезійська «Pertamina»,
лівійська «Libya NOC» та ін. Також до них належать компанії держав, де
зберігається високий рівень державного регулювання та централізації
енергетичного сектору: мексиканська «Pemex», китайська «Petro China»,
малайзійська «Petronas». До другої групи відносять спеціалізовані державні і
приватні неінтегровані енергетичні ТНК, а також компанії, що функціонують у
складі великих енергетичних і хімічних концернів (російські нафтогазові ТНК) [2].
Третю групу енергетичного ринку представляють вертикально інтегровані
нафтогазові компанії як державної, так і приватної форм власності. Завдяки
великомасштабній інвестиційній діяльності ці ТНК функціонують у країнах
базування та у приймаючих державах. Такі енергетичні компанії відіграють
головну роль у формуванні світового енергетичного ринку; вони здійснюють у
великих масштабах фінансування розробки нафтогазових родовищ, розвиток
транспортної інфраструктури та переробку енергетичних ресурсів. Саме
представники третьої групи входять в десятку нафтогазових гігантів, серед них
такі: «ВР», «Exxon Mobil», «Total», «Royal Dutch Shell» та «Chevron» [1].
На сучасному етапі найбільшим в світі виробником нафти та газу є Saudi
39

Aramco, державна нафтова компанія Саудівської Аравії. Компанія видобула 3,479
млрд. барелів сирої нафти, що становить близько 13% від загального світового
обсягу видобутку нафти, а також 3,924 трлн. футів газу в 2017 році. Компанія
також володіє найбільшими в світі розвіданими запасами нафти, запаси газу
оцінюються в 284,8 трлн. футів. Російський «Газпром» є другою за величиною
нафтогазовою компанією у світі. Також вона є світовим лідером по видобутку
газу. Запаси газу станом на грудень 2017 року становили 1239,5 трлн. футів, що
становить 18,3% від загальних світових запасів газу і 72% від запасів газу Росії.
Також «Газпром» володіє найбільшою газотранспортною системою в світі:
довжина газотранспортних ліній перевищує мільйон миль в довжину [3]. В 2015
році російський енергетичний гігант стверджував про зростання прибутків
завдяки слабкому рублю. Чистий прибуток за три перші місяці 2018 року зріс на
71% у порівнянні з минулим роком. «Газпром» продає свій газ в доларах, а, отже,
ціна на газ в рублях зростає через слабку валюту. Слабкий рубль допоміг
компенсувати падіння обсягу продажів майже на 10%, яке відбулося через Західні
санкції, введені проти Росії у зв’язку з подіями в Україні. Водночас, акції
«Газпрому» на торгах у Москві знизилися на 2%, незважаючи на стрибок
квартального прибутку [4].
National Iranian Oil Company (NIOC) – національна іранська державна
нафтова компанія, в 2017 році видобувала 3,5 млн. барелів нафти в день і є
третьою за величиною нафтогазовою компанією в світі. Хоча кількість видобутих
барелів є досить великою, за останні роки виробництво нафти скоротилося через
численні міжнародні санкції. Компанія володіє другими за величиною запасами
газу в світі після «Газпрому». Запаси газу в основному розташовані на шельфі, в
той час як запаси нафти зосереджені в морі.
Американська транснаціональна нафтогазова компанія Exxon Mobil є
четвертою за величиною нафтогазовою компанією в світі. Вона виробляє 2185
млн. барелів нафти і 12,322 млрд. футів природного газу на добу в 2017 році.
Exxon Mobil є найбільшою публічною міжнародною нафтогазовою компанією і
найбільшим переробником і продавцем нафтопродуктів у світі. Компанія здійснює
свою діяльність в 47 країнах світу [3].
Petro China є п’ятою за величиною нафтогазовою компанією в світі. Цьому
сприяє видобуток 916,5 млн. барелів сирої нафти і 2,558 трлн. футів природного
газу в 2013 році. Доведені запаси сирої нафти цієї компанії оцінюються в 11,018
млрд. барелів. Доведені запаси природного газу склали 67,581 трлн. футів. Велика
частина доведених запасів сирої нафти та природного газу розташована в Китаї.
Royal Dutch Shell, також широко відомий як Shell, є однією з найбільших
нафтогазових компаній. Британо-нідерландська багатонаціональна корпорація
виробляла 1,488 млн. барелів сирої нафти і 9,449 млрд. футів природного газу на
добу в 2017 році. Доведені запаси компанії щодо нафти та скрапленого газу
оцінюються в 4,384 млрд. барелів. Доведені запаси природнього газу становлять
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42,729 трлн. футів. Більшість доведених запасів нафти та газу компанії
знаходяться в Азії [3]. Також слід зазначити, що незважаючи на останні події, які
відбуваються на політичній карті світу та воєнні конфлікти країн, які володіють
запасами нафтогазових ресурсів, ціна на енергоресурси є досить нестабільною.
Хоча країни-лідери світових спільнот стараються вирішити проблеми санкціями,
вони все одно залишаються залежними від енергопостачальників, які диктують
свої ціни.
Як було зазначено вище, «Газпром» і надалі залишається на лідируючих
позиціях щодо постачання енергоресурсів на світовому ринку, незважаючи на
військові непорозуміння з Україною. Прийоми, які застосовує світова спільнота як
проти Іраку, так і проти Росії не є досить ефективними, хоча деякі з них трішки
сколихнули економіку цих країн. За останніми новинами можна помітити, що
після різкого падіння ціни на нафту протягом останнього року, вона знову починає
стабілізуватися.
Saudi Aramco вирішила підняти ціну на всі види нафти для США. Ціна на
нафту різко пішла вгору не тільки в азійських ТНК, а на всьому енергетичному
ринку, після заяви міненерго США про скорочення нафтових запасів у країні. Так,
нафта марки Brent на біржі ICE піднялася вище 39 дол./барель. Саме після стрибка
нафтових цін зміцнилися позиції «Газпрому» та російського рубля. Незважаючи
на прогнози значного зростання обсягів видобутку нафти в Іраку, експерти
Міжнародної енергетичної агенції прогнозують поступове зростання світової ціни
на нафту до 125-149 дол. США/барель до 2035 року.
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MACROECONOMIC PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE
ECONOMY OF UKRAINE IN THE PROCESS OF EURO INTEGRATION
Laba G. R., Khodzinska K.
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Lviv University of Trade & Economics
Ukraine at this present stage has undergone its socio-economic progress with a
number of critically negative and threatening national security risks andchanges. This
includes foreign military, politico-economic, informational andother aggression,
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annexation of the Crimea, lack of control of the Donbas territories and a loss of about
one fourth of a potential sector of the economy.
At the same time, Ukraine has got many unique opportunities for a qualitative
vector change of the economic development, integrating into a much more capacious
and intellectual-innovative market, which is the EU market. According to the
agreements with the EU in the nearest strategic perspective, European markets should be
the object of the interests for domestic enterprises, which will increase the value and
intention to join the formation of and development of a competitive national economy.
Also the formation of a free trade zone with the EU will result in an extension of the
borders of the domestic market of Ukraine and on the territory of European states.
Despite the strategicity of this vector, statistics show that in 2013 the volume of
exports of goods and services from Ukraine to the EU countries amounted to 20,2 billion
dollars and to the US it was 3,8 billion dollars. The US figure is larger than it was in
2016. The total exports of European countries grew (by more than 10.0% GDP for
2013-2016.) At the beginning of 2017 it amounted to 37,1%. At the same time, it
substantially increased the import dependence of the national economy on European
goods, part of which the total imports at the beginning of 2017 amounted to 43,7% and
throughout in recent years has grown by 2,2% annually. Already this data indicates that
the output and consolidation in the EU markets requires time and resources, it also
significantly depends on the state of the economy development.
The dependence of the national economy was formed by an investment capital of
the EU countries and, conversely, from its own investment in objects located in
European countries. Thus, in the beginning of 2017, the total amount of direct foreign
investment into Ukraine went over 76,0%, and therefore the impact of European
investors on the development of the economy intensified. However, during 2013-2016
the volumes of investments from EU countries substantially decreased – by 9,5 billion.
This can also be seen with the United States (27,2%) due to military confrontation of
Ukraine with Russia and occupation of industrial territories where a s ignificant
proportion of European investment assets are located. With the domestic investors, their
priorities have not changed and the majority of investments (over 90,0%) is carried out
in EU countries, this shows business interests and lack of close partnership relations
with the other economically developed countries.
The complexities of competition can be seen through export and import volumes in
the EU markets and also with the average direct foreign investments per one exporter
and importer. In 2016, compared to 2013, there was a significant reduction of indices:
export and import of goods on the basis of one exporter (importer) – by 91,1% and 2,2
times respectively; direct foreign investments (one entity of foreign activity) – by
62,1%. Thus, the increase of Ukrainian foreign economic activity, including
specialization in EU markets and volumes of their activity will testify to the limited
opportunities of domestic business expansion into the European market.
It should be noted that during the validity period of the Ukraine-EU association
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agreement, the structure of domestic exports to European countries has been improved.
So, almost one third of exports in 2016 was the production of agricultural sector and
food industry. There was also an increase in exports of electrical and mechanical
machinery. Despite positive trends, exports into the EU countries mainly consist of
products with a low stateof production and a small added cost. Therefore, the task of
government bodies is to ensure that the creation and development of full production
cycles of exports, are in line with European standards such as high technology and
modern principles of sustainable inclusive economic growth.
Positive shifts are characteristic for the structure of direct foreign investment. In
recent years, the share of investments increased from the EU countries in the domestic
processing industry and information and telecommunications sector. However, still the
investments and communications, construction and other industries remain small in the
economic sector. In particular, agriculture and the volume of transport investments from
the EU countries are much more smaller than the industry. Negative trends are clearly
expressed, particularly in the domestic industry and the agrarian sector, were there has
been a significant reduction in the overall volume of investments from European
countries.
Thus, outlined macroeconomic preconditions indicate that the domestic subjects of
the economy have difficulties in resources and in economic support for their own
progress in the process of European integration. The situation will be complicated every
year because the end of subsidiaries phase is approaching when domestic exporting
operates a zero duty and a similar mode is set for importing into Ukraine from the EU.
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ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Марій О. Т.
Львівський торговельно-економічний університет
Низький рівень рентабельності, висока собівартість продукції та наявність
великих запасів готової продукції на складах підприємства потребують
логістичного підходу для управління фінансовими, матеріальними та фінансовими
потоками. Ефективність управління ними у значній мірі визначає рівень
логістичних витрат, достовірна оцінка яких впливає на формування собівартості,
ухвалення рішень про необхідність закупівлі певних видів сировини або
матеріалів, використання тих або інших каналів розподілу, виконання конкретних
замовлень. Нестача інформації про логістичні витрати є перешкодою в побудові
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раціональних схем руху товару та прийнятті ефективних управлінських рішень.
Тому концепцією логістики як ефективного та мотивованого підходу для
управління підприємством, а також як науковий інструмент раціонального
управління потоковими процесами, можна керуватися для визначення рівня та
динаміки витрат, пов’язаних з оборотом на всіх стадіях економічної та
організаційної діяльності підприємства.
На думку вчених Д. Стока та Д. Ламберта, якщо маркетинг визначає
необхідний рівень обслуговування, то логістика може його забезпечити при
оптимальних витратах та залученні капіталу [1, с. 797].
Вивчаючи твердження різних вчених та керуючись власними думками
стосовно розуміння логістичних витрат, можна дати наступну дефініцію:
логістичні витрати – це вартісна оцінка ресурсів, використовуваних при виконанні
логістичних операцій на стадіях руху матеріального, інформаційного, фінансового
потоків на підприємстві, так і з його постачальниками та покупцями, які є
учасниками ланцюга постачання, включаючи необхідний рівень запасів
матеріальних ресурсів і готової продукції.
Для планування логістичних витрат важливою є їх декомпозиція за
основними стадіями руху матеріального потоку. Групування логістичних витрат
за стадіями руху матеріального потоку базується на виділенні трьох стадій:
1) закупівлі сировини та матеріалів;
2) виробництво;
3) розподіл готової продукції.
Основну частину логістичних витрат на стадії закупівлі складають
транспортно-заготівельні витрати, трансакційні витрати, які обумовлюються
договорами постачання, витратами на формування запасів сировини та матеріалів.
Витрати на стадії виробництва пов’язані з внутрішньовиробничим
транспортуванням та зберіганням продукції та незавершеного виробництва. На
стадії розподілу – витрати на зберігання запасів готової продукції, витрати на
транспортування, трансакційні витрати по моніторингу ринку, включаючи
контроль за дотриманням умов операції.
На даному етапі розвитку української економіки логістичні центри ще не є
сформованими. Але в умовах євроінтеграції для підвищення ефективності
логістичних систем вони є необхідними. Тому варто виділення їх як об’єкта
планування і обліку витрат в цілях деталізації, посилення контролю і підвищення
точності калькуляції. Центри витрат – це первинні виробничі і обслуговуючі
підрозділи, що характеризуються одноманітністю функцій і виробничих операцій,
рівнем технічності та інноваційності устатковання, спрямованістю витрат та
організацією праці.
Класифікація логістичних витрат за основними сферами логістики дає
можливість співвіднести їх з тими процесами, через які вони виникають.
Виділяють три основних сфери (комплексу) логістики:
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1) фізичний рух матеріального потоку;
2) інформаційні процеси і запаси;
3) витрати на фізичний рух, запаси, інформаційні процеси.
Логістичні витрати, що є згрупованими по статтях, можуть бути розподілені
за конкретними видами діяльності, роботами і послугами, які виконує
підприємство, утворюючи собівартість обслуговування замовлень споживачів.
Групування логістичних витрат за зв’язком з об’ємом логістичної діяльності
передбачає їх розподіл на два види: змінні і постійні. Змінні логістичні витрати
змінюються в залежності від об’єму логістичної діяльності, наприклад, витрати на
автомобільне паливо зростають із збільшенням обсягу перевезень. Постійні
витрати в певних межах логістичної діяльності не змінюються, наприклад, витрати
на зберігання більше залежать від загального потенціалу підприємства.
Таким чином, щоб підвищити рівень організації логістичних систем України
в умовах євроінтеграції слід удосконалювати розрахунок рівня логістичних
витрат. Для цього необхідно:
1) оптимізувати роботу з постачальниками на зовнішньому ринку та
фіксувати усі домовленості в транспортній угоді. Дуже важливо погоджувати всі
домовленості в письмовому вигляді. Всі тарифи повинні бути зафіксовані і, що
найважливіше, має бути детально прописано, які послуги будуть надані за цю
ціну, зони відповідальності та терміни виконання;
2) переглядати логістичну стратегію відповідно до ситуації на ринку
європейських партнерів. Завжди стежити за новинами європейського ринку,
спілкуючись при цьому зі своїми відділами з розвитку та продажу (отримана
інформація від них, можливо, вплине на необхідність переглянути логістичну
стратегію компанії);
3) оптимізувати транспортні витрати.
Важливо оперативно реагувати на запити клієнтів, здійснювати доставку
швидко і в строк. Тому варто звернути увагу на впровадження ІТ-технологій
(TMS, GPS, WMS і т. д.).
«Ручне» управління знижує швидкість логістичного процесу, а, отже, це
потенційні збитки для компанії. Потрібно враховувати умови співпраці зі
складами (контрактна логістика). Графік роботи складів, їх технічні та фізичні
можливості, географічне розташування, час комплектації товару до відвантаження
і навіть час подачі заявок в транспортний відділ може вносити суттєві корективи у
побудову логістичного ланцюжка. Вкрай важливо враховувати ризики можливих
штрафних санкцій одержувача вантажу, які часто значно перевищують уявну
економію при виборі «дешевого» провайдера логістичних послуг.
Список використаних джерел
1. Сток Дж. Р. Стратегічне управління логістикою / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт. – М. : ИНФРАМ, 2005. – 797 с.
45

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Нагірна М. Ю.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Вовчанська О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Виробництвом тютюну сьогодні займається близько 130 країн у всьому світі.
Половина з цих країн виробляє незначні обсяги продукції, по-справжньому великі
обсяги припадають лише на 12 країн світу, які і є основними експортерами
тютюну. Країни-лідери з виробництва тютюну щорічно в світі виробляють
близько 7 млн. т тютюну і протягом останніх десятиліть цей обсяг залишається
приблизно на стабільному рівні.
Лідером у виробництві тютюну на сьогодні залишається Китайська Народна
республіка, яка поставляє близько третини цього продукту на світовий ринок. В
середньому річне виробництво тютюну в Китаї становить близько 2,5 млн. т, хоча
в минулому ці показники були вищими. Однак, незважаючи на зниження темпів
виробництва тютюну в Китаї, про зміну лідерства найближчим часом говорити не
доведеться, оскільки для того, щоб обійти Китай, його безпосереднім конкурентам
в цій сфері необхідно наростити обороти в 3-6 разів, а це в сучасній ситуації не є
можливим. Так, на Індію сьогодні припадає близько 10% виробництва тютюну у
світі, на Бразилію – близько 8,6%, на США – 7%. Решта країн з їх показниками і
зовсім розглядати не варто, адже конкурувати з лідерами вони апріорі не зможуть.
Що стосується не самого виробництва тютюну, а його експорту, тут ситуація
дещо інша. Найактивнішим експортером продукту є Бразилія, частка експорту
якої складає близько 16% у світі, після неї розташувались США з 12% і Зімбабве,
на яку припадає близько 10% від світового тютюнового експорту. Щодо Китаю і
Індії, то тут слід зазначити, що ці країни споживають масу власного продукту в
рамках внутрішнього ринку і експортують його не так вже й активно. Тут
вирощений тютюн використовується в основному для створення власних марок
тютюнової продукції, яка реалізується місцевому населенню [1].
Однією з відмінних особливостей світового ринку тютюнових виробів є його
значна консолідація. На п’ять міжнародних тютюнових компаній − «Philip Morris
International», «British American Tobacco Plc.», «Imperial Tobacco», «Altria Group»
та «Japan Tobacco Inc.» − в 2018 р. припадало майже 55% світового ринку. У 2018
р. Philip Morris International була найбільшою глобальною тютюновою компанією
з обсягами продажів у розмірі 29,6 млрд. дол. США (рис. 1).
Ринок тютюнових виробів в Україні є одним з найдинамічніших і
висококонкурентних та одночасно одним з найбільш зарегульованих. Галузь не
має усталених тенденцій і кожне бізнес-рішення того чи іншого гравця досить
швидко відображається на частці ринку та фінансових показниках тієї чи іншої
компанії.
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Рис. 1. Найбільші тютюнові компанії у світі в 2018 р.
(за результатами чистих продажах), млрд. дол. США [4]
Наразі ринок тютюнових виробів характеризується поступовим спадом в
абсолютних показниках (штуках), зумовленим як збільшенням податкового
навантаження на цигарки, так і зміною споживчих звичок населення. За оцінками
виробників, ринок цигарок в Україні скоротився з 82,9 млрд. шт у 2012 р. до 70,2
млрд. шт у 2015 р. [2]. Проте, тютюнову галузь уже декілька років позаочі
називають одним з найефективніших резервів наповнення державної скарбниці. В
2016 р. в Україні вироблено 101,1 млрд сигарет, у 2017 р. – 96 млрд, а за 9 місяців
2018 р. – 59,1 млрд [3].
Попит на тютюнові вироби є пропорційно оберненим до доходів населення.
Протягом останніх років споживання цигарок в натуральному вимірі в Україні
зростає, але меншими темпами, ніж минулими роками. А от досить високими
темпами зростання характеризується ринок у грошовому вимірі, це зумовлено
переорієнтацією споживачів на більш дорогі марки продукції. Також
спостерігається витіснення вітчизняних виробників з ринку та створення
олігополістичного ринку.
Тютюнову галузь України контролюють чотири глобальних виробника, що
входять до складу транснаціональних компаній, на які припадає 96% обсягів
виробництва тютюнової продукції. Це ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (Харківська
область), яка заснована американською глобальною компанією Philip Morris
International, ПрАТ «JTI Україна» (Полтавська область), яка входить до складу
корпорації Japan Tobacco Inc., ПрАТ ТК «В.А.Т. Прилуки» (Чернігівська область),
що входить до складу корпорації British American Tobacco Plc. і ПрАТ «Імперіал
Тобакко Продакшн Україна» (м. Київ), яка входить до складу міжнародної
компанії Imperial Brands PLC. Решту тютюнового ринку освоюють порівняно
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невеликі тютюнові компанії, зокрема, ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика»
(Львівська область) і ТОВ «Юнайтед Тобакко» (Дніпропетровська область). Інші
суб’єкти господарської діяльності-виробники тютюнової продукції або ж в даний
час не здійснюють виробничу діяльність (ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл»
(Волинська область) і ТОВ «ДАНА-АС»), або залишили виробничі потужності на
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Тютюнові вироби – найбільший предмет контрабанди у світі. Причинами
зростання контрабанди є: високі ставки окремих видів податків і мит, низький
рівень податкового та митного контролю, корумпованість правоохоронних та
контролюючих органів, невідповідність рівня податкових та митних ставок, а
також економічної ситуації, низький рівень добробуту громадян.
Тютюн не є необхідним засобом підтримки життя, а джерелом задоволення.
Вживання тютюну – шкідлива звичка, яка спричиняє розвиток важких захворювань,
тому ринок тютюну в Україні повинен жорстко регулюватися державою. Заходи
державного контролю над тютюновим ринком, в тому числі значне підвищення
тютюнових податків, будуть сприяти покращенню як економіки країни, так і
здоров’я населення.
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ПРОЦЕС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Павлусь М. Г.
Науковий керівник – к.е.н. Носова Т. І.
Одеський національний політехнічний університет
Розвиток процесу перерозподілу державних повноважень на користь регіонів,
процеси розвитку господарських зв’язків між країнами та інтеграції обумовлює
поява категорії нової економіки – глобалізація. Поняття «глобалізація» останнім
часом є одним з найбільш використовуваних в економічній літературі. На
сьогоднішній день глобалізація набуває особливої актуальності, що обумовлено
змінами у фінансовій, а також податкової політиці. На думку Л. А. Морозової, під
глобалізацією розуміється сучасний етап світової інтеграції народів, суспільств і
держав. Він веде до утвердження нового світопорядку, заснованого на
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гармонізації національних інтересів та інтересів міжнародного співтовариства в
цілому [1, c. 99].
Обов’язковим елементом економічної системи держави є податки. Податки –
обов’язкові платежі, засновані на законодавстві певної країни, які сплачуються
юридичними та фізичними особами для здійснення державної політичної та
соціально-економічної діяльності. Сьогодні податки є не тільки головним
джерелом доходів держави, а й беруть на себе функції регулювання економічних
процесів, забезпечення соціальних гарантій. Світовий досвід показує, що більше
70% доходів державної скарбниці становлять податки.
Гармонізація податкової системи – складний і тривалий процес, який має такі
принципи: збалансування правового регулювання; паралельність прийняття
гармонізованих актів; черговість етапів гармонізації; першість міжнародних
договорів над національним законодавством; забезпечення нейтральності податків
з позицій умов конкуренції на єдиному ринку (іншими словами,
недискримінаційний податковий режим для всіх його учасників); усунення
податкового (митного) контролю на внутрішніх кордонах спільноти; виключення
можливості подвійного оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють
діяльність в двох або більше країнах Європейського Союзу; зведення до мінімуму
можливості ухилення від сплати податків; існування гарантії надходження
відповідних доходів до бюджетів країн-учасниць.
Гармонізація не може відбуватися без укладення міжнародних договорів і
особистого спонукання держав. В основу гармонізації покладена добровільність і
самостійність у визначенні напрямків і глибини участі в процесі зближення,
гармонізації та уніфікації національних податкових законодавств, їх поступовість і
етапність реалізації [2, с. 17-18].
У зв’язку з цим в процесі гармонізації податкової системи можна виділити 5
етапів. На першому етапі важливо визначити проблему, поставити конкретні
завдання, над якими буде здійснюватися подальша робота. На наступному етапі
проводиться аналіз. Саме на другому етапі проводиться вивчення і дослідження
проблем, що виникли, а також розробляються способи їх вирішення. Виявлення
національних правових актів, які підлягають редагуванню – важлива умова
третього етапу. На четвертому етапі необхідно домогтися єдиного прийняття
гармонізованих актів усіма задіяними учасниками. Останній етап полягає в тому,
що проводиться контроль над виконанням прийнятих рішень і повне виконання
всіх умов.
До теперішнього часу податок на додану вартість (ПДВ) став одним з
найбільш значимих податків в світі, про що свідчить факт його застосування
більш ніж в 50% країн світу. В ЄС надходження від данного податку досягають
7% внутрішнього валового продукту (ВВП), велику роль ПДВ відіграє в країнах
колишнього СРСР. Наприклад, українське законодавство передбачає три види
ставок ПДВ:
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1) ставка 20%, яка застосовується автоматично до всіх видів операцій, що
підлягають оподаткуванню;
2) ставка 0% – застосовується до операцій, прямо передбачених законом,
наприклад, нульова ставка застосовується до експорту товарів;
3) ставка 7% застосовується у випадках, встановлених Податковим кодексом
(наприклад, торгівля медпрепаратами).
З огляду на те, що ПДВ має велике значення в податкових системах країн по
всьому світу, а також триваючі інтеграційні та глобалізаційні процеси (наприклад,
для України – асоціація в ЄС), інтерес представляє досвід гармонізації ПДВ в ЄС,
де, на думку окремих вчених, даний процесс фактично завершено.
В даний час всі країни Європейського Союзу перебувають на певному етапі
реформування податкового законодавства і його гармонізації. Адже тільки в
умовах гармонізації можливе забезпечення вільного переходу капіталу, послуг,
товарів, робочої сили, а також рівні конкурентні умови. Але важливо пам’ятати,
що у гармонізації податкової системи є як позитивні, так і негативні сторони.
Наслідки повністю залежать від правильно розставлених пріоритетів, точності
виконання завдань і від багатьох зовнішніх факторів.
Таким чином, глобалізація є об’єктивним процесом, який охоплює всі сфери
життя суспільства. Вона має значний вплив на податкове регулювання, яке в
умовах глобалізації має бути спрямоване на максимальне використання державою
тих переваг, які надаються їй в умовах об’єднання економік ряду країн. Для
України глобалізація може мати позитивні наслідки, і, навпаки, присутність
ризиків. Багато що для України залежить від здатності переглянути саму модель
розвитку, а, значить, і глобального інтегрування.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Слободян Т. В.
Хмельницький національний університет
За останні роки управління ризиками в економіці значно еволюціонує.
Виникнення та існування ризику дедалі більше пояснюється ринковими
інструментами, серед яких – сучасні технології та різноманітні джерела інформації
та інформаційні ресурси. Відповідно, для аналізу сучасних ризиків та їх
запобігання сучасна економіка, в тому числі і ризик-менеджмент, має
адаптовуватись і використовувати відповідні технології та концепції. Природа
виникнення загроз вже не має локального характеру, так як всі національні
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економіки дедалі більше поглинаються процесами інтеграції, що відповідно
посилює взаємний вплив. Перед ризик-менеджментом постають нові завдання у
структуруванні та дослідженні новітньої природи ризику, який виходить за межі
звичних підходів в управлінні та який має міжнародні характеристики, що
спричинює вимоги коректування управління ризиками в цілому.
Постає проблема зміни існуючих та обґрунтування нових моделей, способів і
технологій управління підприємством в постіндустріальній, інформаційній,
технологічній інтеграційній економіці.
Зарубіжні та вітчизняні дослідники Е. Тофлер, П. Друкер, Ж. Сапір, John Reh F.,
Osmond Vitez, A. Nirupama, О. Віханський, І. Ансоф, Н. Бушуєва, Ю. Ярошенко,
К. Ярошенко, Л. Шемаєва, А. Зуб, В. Пономаренко, Р. Грант досліджують
проблеми поведінки підприємства в інформаційній економіці, виокремлюють різні
методи і підходи [1]. Разом із концепціями ризик-менеджменту сучасне світове
макроекономічне середовище акцентує увагу на проактивному управлінні
ризиками, вирізняючи з-поміж реактивного та адаптивного управління.
Характеристика багатьох нових форм ризиків здебільшого не дозволяють
використовувати традиційні методи управління, а реактивне управління
здебільшого не завжди здатне оцінити масштаб впливу загроз в умовах
інтеграційних процесів.
Генезис інтеграційних процесів поглиблює взаємозв’язок між такими
поняттями як «ризик» та «криза». Виникає складна схема причинно-наслідкових
факторів, механізмів передачі та ескалації, процесів, які направленні на
мінімізацію впливів ризику, застосування функції контролю, що без сумніву
характеризує сучасний вплив ризику з точки зору всеохоплюючого та
трансграничного феномену [2]. Якщо термін «ризик» розглядати як потенційну
можливість настання ймовірних подій, що викликають певні матеріальні втрати в
результаті впливу на господарську діяльність підприємства [3], тоді формується
висновок, що з метою уникнення витрат та мінімізації впливу ризикових факторів
необхідно попередити ймовірність подій.
Попередні підходи в управлінні ризиками на підприємстві базувались в
більшості на реактивному та адаптивному управлінні. Такі підходи передбачали
створення каскадної ієрархії системних рівнів, які починались від аналізу подій до
прогнозування.
Відмінність інноваційного підходу проактивного управління ризиками
ставить на перший план прогнозування подій, які становлять або можуть
становити загрозу підприємству, що має в основі видимі переваги перед
динамічними змінами світової економіки [4]. Проактивне управління фокусує
увагу на стратегії передбачення та прораховує перспективні моделі. Генезис
інтеграції має трансграничний характер, тому події у світовій економіці мають
комплексний вплив на всіх учасників міжнародних відносин.
Концептуальній підхід у формуванні ефективного використання ризик51

моделей вимагає інноваційних рішень. Зміни, що здійснюються для усунення
можливої загрози до її виникнення, є елементом проактивного сучасного підходу.
Разом з тим, в основі ризик-менеджменту також важливо виділити поняття
«стійкості» або «стабільності» підприємства.
Концепція «стабільності» передбачає формування основних елементів та
цінностей для рівноваги підприємства, разом з тим не виключаючи необхідності
гнучкої стратегії розвитку. Рівновага системи визначається як здатність
підприємства повернутись у бізнес-процес після процесу впливу ризику. При
цьому під дією факторів впливу ризику рівновага підприємства не означає
повернення до попередніх принципів. Точки рівноваги можуть бути змінені, але в
широкому контексті в системі має бути стабільний бізнес-процес, тобто постійний
бізнес-процес, постійне функціонування підприємства.
Ключові елементи управління ризиками мають фокусуватись як на
динамічній системі ефективного управління та гнучкій системі контролю, так і на
базових аспектах рівноваги, тобто забезпечення стабільності функціонування
системи після дії ризику. Тому у проактивному управлінні ризиками концепції
прогнозування та попередження та відновлення бізнес-процесів після впливу
негативних факторів є важливим атрибутом процесу планування загалом.
Загалом, процес управління ризиком не є індивідуальною функцією, а має
загальний характер, що передбачає залучення системи в управлінні та контролю з
метою зменшення негативних ефектів від реалізації зовнішніх ризикових
факторів.
Хоча ризик-менеджмент базується на певних визначених принцпах, цей
процес має свою специфіку на кожному рівні контролю та вимагає здебільшого
необхідність попередити, ніж реагувати на виникнення негативних подій. Тому,
враховуючи динамічні інтеграційні процеси, які прямо або опосередковано мають
значний вплив на національні економіки країн, формування принципів
проактивності як сучасний підхід ризик-менеджменту, є важливим етапом в
модернізованому підході управління ризиками.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Ціцяла А. С.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Міценко Н. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасні тенденції глобалізації світового економічного розвитку мають
значний вплив на діяльність суб’єктів господарювання України, які поступово
інтегруються до міжнародної економіки. Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства виступає важливою і невід’ємною сферою господарської діяльності,
яка при ефективному управлінні усім комплексом сучасних форм і методів
міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на результативність
функціонування підприємства.
Планування зовнішньоекономічної діяльності є об’єктивно необхідним для
будь-якого підприємства. Це пов’язано з тим, що кожне підприємство прагне,
функціонуючи в умовах глобалізації ринку, одержати додатковий прибуток за
рахунок більш повного використання переваг міжнародного поділу праці,
міжнародної економічної інтеграції; передбачити несприятливі дії зовнішніх
факторів, різноманітні непередбачені обставини, котрі можуть відбутися на
світовому ринку, крім того, існує реальна необхідність прогнозування свого
майбутнього [1, с. 121].
Інтерпретуючи зовнішньоекономічну діяльність підприємства як напрям або
вид господарської діяльності підприємства, що виконує виробничо-господарські,
організаційно-економічні та оперативно-комерційні функції, пов’язані з виходом
підприємства на зовнішній ринок та його участю в міжнародних економічних
відносинах [2], варто виділити імперативний вплив та місце зовнішньоекономічної
діяльності в процесі стратегічного планування розвитку та економічного
зростання підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив ЗЕД підприємства на його розвиток та економічне зростання
Економічне зростання
Мікросередовище. Оптимізація
товарного обігу; ефективний маркетинг;
зниження собівартості; використання
зустрічних, лізингових, факторингових
операцій; страхування максиму
можливих ризиків.
Макросередовище. Співпраця з
державними структурами; реалізація
всіх форм господарських зв’язків і
методів взаємодії з іноземними
партнерами; використання позитивних
можливостей глобалізації.

Ефективність розвитку
Технічний розвиток. Впровадження прогресивної
техніки і технології; модернізація техніки і технологій;
механізація, автоматизація; інформатизація;
реконструкція та нове будівництво.
Організаційний розвиток. Розвиток системи
управління; інтелектуалізація трудового процесу;
структурний розвиток; модернізація організаційної
структури управління; розвиток людського капіталу.
Розвиток продукту. Якісне вдосконалення продукту;
розробка нових видів продукту (розвиток НДДКР);
удосконалення продукції відповідно до зовнішнього
ринку.
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Варто зауважити, що економічне зростання підприємства та ефективність
його розвитку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності забезпечуються на
основі реалізації функцій управління, що виступають елементами системи
стратегічного планування. Таким чином, наявність ефективного механ ізму
стратегічного розвитку підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності передбачає:
– забезпечення готовності підприємства до використання можливостей
розвитку діяльності на перспективу;
– мінімізацію економічних ризиків та дестимулюючого впливу мінливого
середовища на діяльність підприємства;
– адаптацію та гнучкість підприємства до тенденцій та динаміки зовнішнього
оточення;
– стимулювання апарату управління щодо впровадження ухвалених
стратегічних рішень на довгострокову перспективу;
– здійснення внутрішнього контролю щодо ЗЕД на підприємстві.
На нашу думку, пріоритетним фактором ефективності здійснення ЗЕД
виступає рівень стратегічного планування на підприємстві. На основі ефективної
координації пріоритетних стратегічних рішень апарату управління в контексті
здійснення ЗЕД досягається високий рівень конкурентоспроможності, максимізація
фінансових результатів діяльності. Саме тому процес стратегічного планування
ЗЕД підприємства повинен відбуватись за певним алгоритмом (рис. 1).
1. Аналіз факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства,
що впливають на здійснення ЗЕД

2.Визначення місії та формування
стратегічного бачення щодо здійснення
ЗЕД підприємства

3.Формулювання стратегічних цілей та
завдань, складання стратегічної карти

4.Аналіз стратегічних цілей та завдань

6.Розробка організаційно-економічного
механізму проникнення стратегії
управління ЗЕД підприємства
8.Корегування стратегії управління ЗЕД
підприємства за певних умов

5.Формування стратегії управління ЗЕД
7.Створення центрів відповідальності та
контролю реалізації стратегії управління
ЗЕД підприємства

Рис. 1. Алгоритм стратегічного планування ЗЕД підприємства
Стратегічне планування слід розглядати з точки зору реалізації ринкової
стратегії розвитку, використання інструментів якої є вирішальним при виході
підприємства на зовнішній ринок та євроінтеграції. Стратегія ЗЕД належить до
стратегій інтернаціоналізації, яка являє собою освоєння нових, закордонних
ринків, використовуючи не тільки розширення експорту товарів, але й експорту
капіталів [3]. Стратегія інтернаціоналізації може бути реалізована у формі
54

експорту, спільного підприємництва та прямого інвестування.
У науковій літературі представлена класифікація стратегій інтернаціоналізації,
яку запропонував Дж. Леонтіадіс. Ці стратегії відрізняються цілями, величиною
необхідних інвестицій та організаційних витрат, а також використовуваними
інструментами (скіммінг, демпінг, експлорація, пенетрація) (рис. 2).
Стратегія інтернаціоналізації (скіммінг, демпінг, експлорація, пенетрація)
Залежно від ступеня
сегментації ринку

Стратегія недиференційованого маркетингу
Стратегія концентрованого маркетингу
Стратегія диференційованого маркетингу

Залежно від частки ринку
За елементами
маркетингового комплексу

Товарна стратегія
Цінова стратегія

Стратегія
міжмаркетингових
комунікацій

Незмінності товару
Адаптації товару

Стратегія
просування товарів
на міжринку

Проштовхування

Атакуюча; Захисна
Незмінності товару
Адаптації товару

Відшкодування повних витрат
Зняття «вершків»
Прориву
Пов’язаного ціноутворення
Престижних цін
Цінової диференціації
Встановлення цін у рамках
товарної номенклатури
Цінове вирівнювання
Трансферних цін

Рис. 2. Сукупність стратегій, на основі яких реалізується стратегія ЗЕД
(побудовано за [3; 4, с. 73])
Таким чином, стратегія інтернаціоналізації є глобальною стратегією, тому на
її основі прийнято розробляти базові стратегії, що конкретизують заходи, які
необхідно здійснити для досягнення основної стратегії ЗЕД підприємства.
Отже, у сучасних умовах глобалізації економічних відносин перед
вітчизняними підприємствами постало питання консолідації в міжнародний
економічний простір. Для досягнення даної мети необхідна, насамперед,
ефективна стратегія ведення ЗЕД, яка повинна розроблятися лише у комплексі із
загальним стратегічним планом функціонування підприємства. Лише розробка
конкретного плану заходів дозволить вітчизняним підприємствам визначитися з
основними видами дій щодо виходу на зовнішні ринки та закріпити свої позиції як
конкурентоспроможних господарюючих суб’єктів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
д.е.н., проф. Чорна М. В., к.е.н., доц. Бугріменко Р. М., Зонвіре Остін
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ринкові перетворення в Україні сприяли динамічному розвитку всіх бізнес процесів, що стосується і сфери торгівлі, зокрема, роздрібної. Торговельна
діяльність здійснюється з метою максимального задоволення споживчого попиту в
товарах та послугах у зручний для споживача час, у необхідному асортименті та
якості. У свою чергу, споживчий ринок значно впливає на загальноекономічні
показники і визначає їх динаміку. Підприємницька діяльність у роздрібній торгівлі –
це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик економічна діяльність
із організації і управління торгово-оперативними процесами, спрямована на
задоволення потреб кінцевих споживачів у товарах і послугах шляхом їх
безпосереднього продажу за умов забезпечення високого рівня обслуговування та
отримання на цій основі прибутку. Розмаїття видів підприємницької діяльності
вимагає нових підходів до управління суб’єктами господарювання в роздрібній
торгівлі в сучасних умовах функціонування економіки, а специфіка роздрібної
торгівлі вимагає їх урахування під час подальшої розробки наукових рекомендацій
з ефективного управління підприємницькою діяльністю.
Для виділення сучасних особливостей розвитку роздрібної торгівлі в Україні
було проведено теоретичний огляд останніх досліджень закордонних фахівцівпрактиків, вітчизняних теоретиків ритейлу, провідних вітчизняних консалтингових
компаній. За результатами проведеного аналізу визначено та узагальнено
особливості розвитку світової та вітчизняної роздрібної торгівлі (табл. 1).
Результати проведених досліджень свідчать про вплив сучасних тенденцій
розвитку роздрібної торгівлі на динаміку галузі роздрібної торгівлі в Україні.
Наслідки такого впливу мають як позитивні, так і негативні прояви.
Серед позитивних наслідків визначено такі: укрупнення підприємств
роздрібної торгівлі, зростання кількості регіональних роздрібних мереж,
витіснення нецивілізованих форм торгівлі та ін., що забезпечує підприємствам
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фінансову стабільність, яка створює можливості для розвитку у напрямку
клієнтоорієнтованості, економії часу споживачів, розвитку сфери послуг, власних
виробничих потужностей та соціальної відповідальності.
Таблиця 1
Особливості розвитку світової та вітчизняної роздрібної торгівлі [1]
Сучасні світові
Особливості прояву у вітчизняній практиці роздрібної торгівлі
тенденції розвитку
позитивні особливості
негативні особливості
ПРТ
Консолідація
Розвиток мереж великого розміру
Поглинання дрібних мереж та
їх здешевлення
Стрімкий розвиток роздрібних мереж з
Зменшення кількості
орієнтацією на менеджмент, новітні
контрагентів. Низький рівень
технології управління
внутрішньоформатної
конкуренції
Збільшення частки ринку роздрібних мереж Посилення диктату мереж
за рахунок витиснення нецивілізованих форм роздрібної торгівлі по
торгівлі
відношенню до постачальників
Зростання регіональних роздрібних мереж.
–
КлієнтоВпровадження сучасних технологій
Наявність «неетичних»
орієнтованість
мерчандайзингу
методів продажу
Зміна вимог до пакування товарів
Зміна споживчих вимог відповідно рівню
інформованості
Врегулювання питання захисту споживчих
прав населення
Використання засобів зворотного зв'язку із
споживачем та комунікаційних технологій
Економія часу
Штрих-кодування товарів
–
клієнта
Нововведення в управління процесом
–
обслуговування споживачів (поширення
принципу самообслуговування)
Інвестиції у
Будівництво торговельних центрів
–
сферу послуг
(комплексів) у великих містах
Неможливість
Вертикальна інтеграція й придбання
–
контролювати
роздрібними компаніями інших підприємств
процес
(головним чином, з виробництва продуктів
комодитизації
харчування)
(знеособлення
Наявність власного виробництва (відділ
–
товарів)
кулінарії, кондитерські цехи, власні пекарні)
Створення товарів власної торгової марки
–
«Private Label»
Соціальна
Підвищення якості роботи магазинів та
–
відповідальність відповідність стандартам, вимогам
нормативних документів та законодавчої
бази України
Впровадження у сучасних мережах
–
роздрібної торгівлі новітніх систем безпеки
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Серед негативних – по-перше, зменшення кількості дрібних мереж,
посилення диктату мереж роздрібної торгівлі щодо постачальників, що
негативним чином позначається на розвитку і підприємств торгівлі, і виробничих
підприємств; по-друге, розповсюдження у вітчизняній практиці роздрібної
торгівлі «неетичних» методів продажу (продаж товарів із простроченим терміном
використання, невідповідних зазначеним на етикетці якості та ваги, тощо), що
значно знижує довіру клієнтів до «продавця».
Список використаних джерел
1. Чорна М. В. Сучасні дефініції визначення поняття «конкуренції» в працях відомих
економістів / М. В. Чорна, О. М. Цуркан // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери
торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Харків : ХДУХТ, 2006. – Вип.1. – С. 211-216.

СУТНІСНО-КРИТЕРІАЛЬНІ ОЗНАКИ
ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шаповалова Є. В.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Міценко Н. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Нарощування нестабільності, відображенням якої є зміни споживчого попиту,
глобалізація бізнесу, ускладнення конкурентної боротьби, скорочення життєвих
циклів товарів, зростання вимог до їх якості носять об’єктивний та загальний
характер. Основною проблемою для будь-якого підприємства, діючого в умовах
ринку, є проблема виживання та забезпечення неперервності розвитку. Її
вирішувати дозволяє формування та реалізація довгострокової стратегії діяльності
на ринку. Вважаємо, що в умовах євроінтеграції особливо актуальним є
стратегічне управління в діяльності експортоорієнтованих підприємств.
Узагальнення економічної літератури [1; 2] свідчить про наявність різних
підходів до трактування поняття «експортоорієнтоване підприємство».
Визначення підприємства експортоорієнтованим виключно за фактом здійснення
експорту є спрощеним і не відображає інших специфічних характеристик.
Сутнісно-критеріальними ознаками експортоорієнтованого підприємства є:
– здатність підприємства виготовляти та (або) поставляти на зовнішній ринок
для реалізації конкурентоспроможні, якісні товари;
– здійснення такої діяльності протягом досить тривалого періоду часу та
орієнтація на провадження її в майбутньому;
– нарощування частки експорту в обсязі діяльності підприємства та
розширення його присутності на зовнішніх ринках;
– націленість на зміцнення іміджу підприємства на зовнішніх ринках,
отримання прибутків від зовнішньоторговельної діяльності, реалізацію
експортного потенціалу підприємства.
На основі вище перерахованого вважаємо, що експортоорієнтоване
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підприємство – це підприємство, яке протягом тривалого часу здійснює
виготовлення та (або) поставку на зовнішній ринок конкурентоспроможних,
якісних товарів, використовуючи та розвиваючи власний експортний потенціал, і
має наміри нарощувати цю діяльність в перспективі з метою зміцнення іміджу
підприємства та отримання прибутків від зовнішньоторговельної діяльності.
Відповідно, експортоспроможність слід розглядати як здатність підприємства
виробляти та реалізовувати продукцію на зовнішньому ринку, контролювати його
певну нішу, адаптуватися до вимог, специфіка та динаміки зовнішніх ринків,
мобілізувати ресурсний потенціал та використовувати його з максимальною
ефективністю. О. Хмелевський [2, с. 50] розглядає експортоспроможність як
складову експортоорієнтованості підприємства поряд з інвестиційно- та
інноваційноспроможністю. З цією точкою зору можна погодитися, адже випуск на
зовнішній ринок конкурентоспроможної продукції, безумовно, потребує і
інвестицій, і інновацій. Водночас, вважаємо, що «експортна направленість»
підприємства не зводиться до «державної підтримки та державного регулювання»,
які виступають лише детермінантами розвитку експортоорієнтованої діяльності.
Водночас, науковці звертають увагу на те, що значна частина вітчизняних
підприємств здійснюють експорт продукції на зовнішні ринки без належного
економічного обґрунтування, не накопичують та не досліджують інформацію про
перспективні ринки збуту, не узгоджують діяльність на зовнішніх ринках з
довгостроковими цілями та пріоритетами підприємства.
Розглядаючи експортну діяльність вітчизняних підприємств на зовнішніх
ринках, очевидно, що основну частину експорту складає сировинна продукція та
напівфабрикати, причому спостерігається досить високий рівень його залежності
від кон’юнктурних коливань на світових ринках. Металургія, сільське
господарство, машинобудівна та хімічна промисловості дають понад 80%
українського експорту [3]. Україна експортує на міжнародні ринки товари, які
здебільшого мають низький ступінь переробки і низьку додану вартість (товари
агропромислового комплексу та харчової промисловості, руди, чорні метали,
продукція хімічної промисловості, тощо), що в процесі євроінтеграції є
малоперспективною моделлю міжнародної спеціалізації.
Вітчизняна продукція більшою мірою представлена на ринках із переважно
ціновою конкуренцією, тоді як продукція західних партнерів отримує своїх
покупців завдяки високій якості товару. Застарілість технічної та технологічної
бази формує нижчу якість та конкурентоспроможність українських товарів. В
Україні повільними темпами проходить етап переорієнтації з торгівлі сировиною і
напівфабрикатами на торгівлю товарами з високою доданою вартістю, в той час як
у Європі виробники швидко переходять від цінової конкуренції до нецінової.
Слід погодитися з Ю. Гудзем, що діяльність експортоорієнтованого
підприємства буде успішною лише тоді, коли «вихід підприємств на європейські
ринки буде не лише добре продуманим, а й всебічно обґрунтованим, з урахуванням
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довгострокових цілей, що свідчить про тісний зв’язок із стратегічним
управлінням» [4, с. 97]. З цієї точки зору, формування стратегії експортоорієнтованої діяльності підприємства дозволяє визначити напрямки його
поведінки на ринку з врахуванням умов зовнішнього середовища та вірогідного
характеру їх змін:
– оцінити конкурентоспроможність та стратегічні конкурентні переваги
експортоорієнтованого підприємства;
– сформувати глобальну місію його діяльності та цілі, нею визначені;
– визначити ресурси, які необхідно залучити для досягнення поставлених
цілей, та забезпечити їх найбільш ефективне використання.
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Секція 2. Економічні регулятори та інструменти подолання дисбалансів
соціально-економічного розвитку України
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
к.е.н., доц. Басій Н. Ф., Тимошенко Л. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Формування маркетингової товарної політики банку повинно ґрунтуватись на
маркетингових дослідженнях не тільки ринкової кон’юнктури, але й купівельної
поведінки користувачів банківських послуг.
Для визначення асортименту банківських послуг, що надає ПАТ КБ
«ПриватБанк», і його оптимізування нами було проведено анкетне опитування.
Учасники опитування відрізнялися своїми характеристиками. Вибірка
респондентів включала основні категорії індивідуальних користувачів банківських
послуг та репрезентативна відносно генеральної сукупності.
Важливим питанням в процесі опитування є частка респондентів, які
користуються послугами саме ПАТ КБ «ПриватБанк». Адже ринок банківських
послуг складається з багатьох банківських установ. За даними НБУ, в Україні
станом на 01.12.2018 року функціонувало 77 банків. Вибір споживачами того чи
іншого банку свідчить про широкий асортимент послуг, високий рівень
обслуговування, прийнятні тарифи тощо. Результати опитування засвідчили, що
більшість опитаних – 97% – користуються послугами саме «ПриватБанку», і лише
3% не користуються. Це свідчить про достатню довіру користувачів банківських
послуг до «ПриватБанку». Крім того, відділення «ПриватБанку» є найбільш
поширеними порівняно з іншими банками.
За сучасних умов ринкової економіки споживач є визначальним елементом,
на задоволення потреб якого концентрують власні зусилля різні суб’єкти
господарювання, які функціонують на споживчому ринку. Під дією різних
ринкових чинників потреби споживача постійно змінюються. Саме тому
необхідно проводити дослідження потреб споживачів. ПАТ КБ «ПриватБанк» є
лідером практично у всіх видах банківського обслуговування із великим
асортиментом послуг. Аналіз результатів опитування свідчить про те, що
найчастіше респонденти користуються послугами платіжних карток (22%),
платежів та переказів (20%), «сервіси до Вашої картки» (11%) і депозитами (10%).
Менш використовуваними є послуги замовлення квитків (9%), кредити (8%),
послуги для студентів (7%) і віддалений банкінг (6%). З усіх опитуваних лише 4%
респонденів користуються послугами для батьків, 2% користуються орендою
сейфів і лише 1% VIP-обслуговуванням. Такі послуги, як приватфонд, послуги для
нерезидентів, моряків та фрілансерів не користуються популярністю – їх не обрав
жоден з респондентів.
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В ході опитування ми дізнались про мотиви, що спонукали респондентів до
користування послугами ПАТ КБ «ПриватБанк». Для більшості опитаних значну
роль відіграє репутація банку (24%); для 19% – велика кількість відділень майже у
всіх населених пунктах; зручне місце розташування відділень важливе для 18%
опитаних. Ще 12% респондентів вважають, що банк має вигідні тарифи. І лише
11% опитаних при виборі банку прислухаються до думки знайомих. Також
незначну частку респондентів мотивує кількість нових послуг – 8%, лише на 4%
опитаних впливає реклама. Можна зробити висновок, що значною перевагою ПАТ
КБ «ПриватБанк» є те, що він має велику кількість відділень, які до того ж
розташовані у зручних для клієнтів місцях.
Відповіді на запитання щодо мети користування опитуваними кредитом та
факторами впливу при його оформленні були такими, що більшість опитуваних не
потребують кредитів (44%), при цьому на них не впливає жоден з наведених
факторів (41%). Але якщо кредит все ж таки оформляється, то найважливішим при
його оформленні є відсоткова ставка (23%) і мінімальний внесок (18%).
Неможливо не звернути увагу на такий фактор, як термін кредитування – він
важливий для 11% опитаних. Слід зазначити, що в основному кредит
оформляється для купівлі автомобіля (20%) та на інші потреби (20%). Досить
рідко кредит оформляють для купівлі квартири чи будівництва будинків (8%).
Також ми не залишили осторонь запитання про те, що є важливим для
респондентів при відкритті поточного рахунку. Найбільше опитуваних, в першу
чергу, звертають увагу на оперативність оформлення документів – 33%, слідом за
цим йде зручне місце розташування відділень – 26%. Не менш важливим для
респондентів виявилось здійснення широкого спектру операцій по рахунку при
відкритті поточного рахунку – 18%. Лише 7% опитуваних звертають увагу на
плату за розрахунково-касове обслуговування. І лише 16% опитаних не мають
поточного рахунку.
Щодо факторів, що впливають на респондента при розміщенні депозиту, то
32% опитаних відповіли, що не користуються послугою «Депозит». Для
опитуваних, які цією послугою користуються, досить важливою є репутація банку
(26% обрали саме цю відповідь). Також велику роль відіграє рівень відсоткової
ставки при розміщенні депозиту (24%). Лише 10% респондентів звертають увагу
на програму лояльності для постійних вкладників.
Таким чином, провівши опитування з метою вивчення асортименту послуг
ПАТ КБ «ПриватБанк» та факторів, що впливають на клієнтів, ми можемо зробити
висновок про важливість проведення подібних досліджень. Результати опитування
свідчать, що ПАТ КБ «ПриватБанк» є досить популярним банком в Україні, адже
значна частка українців користуються саме його послугами (97%). Також банк має
різноманітний вибір як традиційних, так і нетрадиційних послуг. Навіть якщо
нетрадиційні послуги є новинкою в банківській сфері, клієнти досить позитивно
на них відреагували. Проведений аналіз показує, що більша частина респондентів
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вважає позитивним використання таких послуг (94%). Лише 4% відповіли, що
негативно ставляться до таких послуг, оскільки це додаткова оплата за них.
Враховуючи ці дані, ми можемо з впевненістю стверджувати, що нетрадиційні
послуги є великою перевагою у розвитку банківської сфери.
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ
Бурбило І. П.
Науковий керівник – к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Українські банки в умовах сталого розвитку намагаються максимально
диверсифікувати свою діяльність, пропонуючи комплексне банківське
обслуговування та здійснюючи різноманітні операції, передбачені чинним
законодавством.
Станом на 01 січня 2018 року ліцензію НБУ мали 82 банківські установи (в
т. ч. 38 банків з іноземним капіталом). З початку 2017 року кількість
функціонуючих банківських установ скоротилася на 14 [1]. Загалом, станом на
01.01.2018 р., з початку 2014 року внаслідок погіршення платоспроможності до 87
банківських установ було запроваджено тимчасову адміністрацію [2].
ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «Банк Народний капітал» були виведені з ринку
через непрозорість структури власності. Рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію ПАТ «Фінбанк», АТ «Фортуна-банк», ПАТ «Діамантбанк»,
ПАТ «АКБ «Новий», ПАТ «КБ «Гефест», ПАТ «Банк Богуслав» було прийняте
через те, що заходи щодо докапіталізації були недостатніми для забезпечення
позитивного значення регулятивного капіталу. ПАТ «Вектор Банк» був виведений
з ринку у зв’язку з погіршенням фінансових показників, а також через
недостатність коштів й неспроможністю своєчасно та в повному обсязі
виконувати законні вимоги кредиторів [3]. Окрім того, 2 банка виконали злиття –
ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» став правонаступником ПАТ «АБ «Експрес-Банк».
Це перші банки в Україні, які провели таку реорганізацію за спрощеною
процедурою [3].
Внаслідок значних обсягів докапіталізації державних банків протягом року в
структурі власності банківської системи України відбувались перегрупування.
Станом на 01 січня 2018 року структура власності активів банківської системи
України була представлена наступним чином: банки з приватним українським
капіталом складають близько 13%, банки іноземних банківських груп – 32%,
державні банки – 55% [2].
За підсумками 2017 року чисті активи банківської системи України
збільшились. Їх обсяг станом на 01.01.2018 р. відповідав 1,336 млрд. грн проти
1,256 млрд. грн. на початок року (+6,4%) [2].
63

Протягом 2017 року обсяг клієнтського кредитного портфелю збільшився на
3,7% (36,87 млрд. грн) та станом на 01.01.2018 р. склав 1042,80 млрд. грн [3].
За 2017 рік обсяг кредитів, наданих як фізичним, так і юридичним особам,
збільшився у порівнянні з попереднім роком. Так, станом на 01.01.2018 р. кредити
фізичним особам відповідали сукупно 170,94 млрд. грн, для юридичних осіб цей
показник складав 870,30 млрд. грн (проти 157,39 млрд. грн і 847,09 млрд. грн на
початок року відповідно). Обсяг кредитів, наданих фізичним особам, зріс на 8,6%,
юридичним особам – на 2,7% у порівнянні з початком року [1].
За підсумком 2017 р. портфель цінних паперів банківської системи України
збільшився на 28,14% і станом на 01.01.2018 р. відповідав 425,79 млрд. грн. Обсяг
ОВДП у власності банків протягом 2017 р. збільшився на 41,23% до 360,8 млрд.
грн [3].
Сукупний обсяг зобов’язань українських банків протягом 2017 року зріс на
3,6% до 1172,8 млрд. грн. Протягом 2017 року сукупний обсяг клієнтського
портфелю банківської системи збільшився на 6,4% та станом на 01.01.2018 р.
відповідав 858,4 млрд. грн [2]. Незважаючи на визнання неплатоспроможними
ряду банківських установ, їх вплив на загальний обсяг зобов’язань був незначним,
оскільки депозитний портфель цих установ був дуже малим.
За строковим характером в клієнтському портфелі переважають короткострокові депозитні вклади строком до 1 року. Слід зауважити, що в 2017 році
депозитний ринок почав демонструвати ознаки відновлення, обсяг залучених
депозитів в цьому році вперше за останні декілька років показує зростання.
Частка коштів, залучених на строк 1-2 роки, поступово зростає, проте,
загальний їх вклад у сукупний показник є незначним. Частка довгострокових
депозитів протягом досліджуваного періоду зросла та станом на 01.01.2018 р.
складала 21,1% (20,2% на початок 2017 року) в загальному обсязі зобов’язань
банків [2].
Клієнтський портфель СГД протягом 2017 р. збільшився на 3,6% (40,2 млрд.
грн) та станом на 01.01.2018 р. складав 379,8 млрд. грн. При цьому нарощення
коштів СГД відбувалося як за рахунок збільшення залишків на поточних
рахунках, так і строкових коштів [1].
З огляду на значні обсяги докапіталізації ряду банківських установ та
виключення з порядку розрахунку статистичних показників НБУ банків, що
визнані неплатоспроможними, обсяг власного капіталу банківської системи
України протягом 2017 року збільшився на 39,8 млрд. грн та станом на 01.01.2018
р. складав 163,6 млрд. грн. Адекватність регулятивного капіталу станом на
01.01.2018 р. є вищою за граничний мінімум (10%) та складає 16,1% [3].
За підсумком 2017 року кількість банківських установ, обсяг статутного
капіталу яких був меншим за 200 млн. грн складає 2; в одного з таких банків сума
статутного капіталу, включаючи незареєстрований, перевищує 200 млн. грн. За
підсумками попереднього року, кількість банків, обсяг статутного капіталу яких
64

був меншим за 200 млн. грн, відповідала 40.
Доходи банків України за підсумками 2017 року, у порівнянні з результатом
минулого року, зменшилися на 6,53% і становили 178,23 млрд. грн. Водночас,
витрати скоротилися на 42,1% – до 202,59 млрд. грн. Фінансовий результат
діяльності банківської системи України за підсумком 2017 року був негативним та
становив -24,36 млрд. грн (-159,39 млрд. грн за підсумком 2016 року). Від’ємний
результат діяльності зумовлений в основному високими відрахуваннями в резерви
чотирма великими банками. За 2017 рік кількість банків, які показали негативний
фінансовий результат, скоротилася з 29 одиниць на початок року до 18 на кінець
[3].
У 2017 році обсяги чистого операційного доходу від основної діяльності
збільшилися на 11,3 млрд. грн (+14,73%). Загальна сума чистого операційного
доходу станом на 01.01.2018 р. склала 87,8 млрд. грн (за підсумком 2016 р. – 75,6
млрд. грн) [1].
Збільшення доходів протягом 2017 року пов’язане, в першу чергу, зі
зменшенням відрахувань в резерви, обсяг яких скоротився на 149,6 млрд. грн та
станом на 01.01.2018 р. відповідав 48,7 млрд. грн, а також зростанням чистого
процентного й чистого комісійного доходу. Високий показник відрахувань в
резерви на 01.01.2017 р. пояснюється резервуванням кредитного портфеля
Приватбанку після переходу у державну власність.
За підсумком 2017 р. 18 із 82 функціонуючих банків отримали збитки на
загальну суму 40,28 млрд. грн. Інші банківські установи, що завершили звітний
період з додатнім результатом діяльності, отримали сукупно 15,92 млрд. грн
прибутку.
Серед найбільш прибуткових за підсумком 2017 року були банки з іноземним
капіталом Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк та КредіАгріколь Банк. На топ-3
найбільш прибуткових банків за підсумком 2017 року припадало 44,2% загального
обсягу прибутку, отриманого банківською системою України. Слід зауважити, що
в топ-10 прибуткових банків входять 2 державних банки, проте, їхні доходи є
досить умовними, оскільки протягом 2017 року Ощадбанк і Укрексімбанк були
докапіталізовані на загальну суму 14,7 млрд. грн та 7,7 млрд. грн відповідно [2].
Найбільш збитковими за результатами 2017 р. стали державний ПриватБанк,
а також 2 банки з російським капіталом: Промінвестбанк та ВТБ банк [3].
Загалом 2017 рік був успішним для банківської системи України: вона стала
стійкішою та краще капіталізованою. Банки знову стали прибутковими, мають
стабільне фондування, після трирічної паузи почали кредитувати населення та
бізнес. Загальний рівень системних ризиків банківського сектору низький.
Водночас, повільні структурні зміни в економіці і слабкість правової системи
залишаються значними перешкодами для його розвитку. Ці фактори знижують
ефективність перерозподілу фінансових ресурсів та заважають відновленню
кредитування.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ДИСБАЛАНСІВ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
к.е.н., доц. Вдовічена О. Г.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Різні темпи розвитку регіонів підсилюються кризовими проявами в економіці.
Це спричинено дією механізму ринкової конкуренції, що призвело до поділу
регіонів за їх конкурентними перевагами, різним рівнем адаптації до умов ринку
регіонів з різною структурою економіки, можливостями місцевої влади до
проведення реформ на регіональному рівні та типологією регіонів (рис. 1) [1, с. 134].
Тип 1. Київ – особливий випадок як у кількісному, так і у якісному відношенні,
який неможливо порівняти або об’єднати з будь-яким іншим регіоном.
Тип 2. Високоіндустріалізовані та високоурбанізовані регіони з рівнем
розвитку вище середнього (з 2 підтипами) – дуже компактний тип, що охоплює
регіони у східній частині країни.

Рис. 1. Типологія регіонів України [1, с. 134]
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Тип 3. Високоурбанізовані, орієнтовані на послуги регіони з середнім рівнем
розвитку (з 2 підтипами) – регіони у різних частинах країни, з більш компактною
групою на півдні.
Тип 4. Малі, дещо урбанізовані, агропромислові регіони з низьким рівнем
розвитку – відносно компактний тип, здебільшого у західній частині країни.
Тип 5. Регіони з низьким рівнем розвитку, вповільненням розвитку та з
найсерйознішими проблемами розвитку – розкиданий тип [1, с. 134].
Поглиблення дисбалансу в економічно-соціальному розвитку на
регіональному та місцевому рівні істотно ускладнює реалізацію єдиної політики у
сфері соціально-економічних перетворень, збільшує загрозу виникнення
регіональних криз, дезінтеграції національної економіки; перешкоджає
формуванню загальнодержавного ринку товарів і послуг; не дає змоги повною
мірою використовувати потенціал міжрегіонального та прикордонного
співробітництва; ускладнює розв’язання екологічних проблем.
Існування значних дисбалансів призводить до появи депресивних територій зі
зруйнованою економікою і слабкою соціальною сферою, невиконанням
конституційних гарантій.
В цілому, територіальні дисбаланси соціально-економічного розвитку певною
мірою притаманні кожній країні світу. При цьому ринкові механізми не завжди
здатні подолати значні міжрегіональні відмінності в силу притаманної циклічності
і самоорганізації, саме тому в розвинених країнах вони доповнюються
інструментами державного регулювання. Одним з пріоритетів дієвої регіональної
економічної політики стає завдання не допустити входження окремих територій
до стану депресивності, вчасно запровадити заходи щодо мінімізації диспропорцій
соціально-економічного розвитку на регіональному рівні, в Україні це
задекларовано в Концепції державної регіональної політики [2].
Відкритим є питання і великого соціально-економічного дисбалансу не тільки
між регіонами, але й між їх територіями. Так, в розвинутих регіонах виникають
ареали зі значним спадом, а у відсталих районах – нові полюси зростання.
Незначні диспропорції розвитку говорять про збалансований і безпечний стан
соціально-економічної системи регіону, і, навпаки, глибока нерівномірність
спричиняє розбалансування всієї системи, виступає передумовою недосягнення та
недотримання економічної безпеки.
З метою запобігання зростанню міжрегіональних та внутрішньорегіональних
дисбалансів необхідно розробляти та виконувати державні цільові програми,
регіональні стратегії розвитку і програми соціально-економічного та культурного
розвитку, реалізацію яких має бути покладено на центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Подолання регіональних
розбіжностей у соціально-економічному розвитку вимагає вдосконалення
державної політики у сфері регіонального розвитку, відповідних її правових,
організаційних, економічних механізмів, що передбачено Конституцією державної
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регіональної політики та Державною стратегією регіонального розвитку.
Стратегічний підхід до управління розвитком господарських комплексів
регіонів спрямований на забезпечення ефективного і справедливого розвитку усіх
регіонів, стимулювання розвитку ринкових відносин і забезпечення самостійного
зростання
територій,
раціональне
використання
виробничо-ресурсного
потенціалу, збільшення фінансових і бюджетних коштів, позабюджетних й інших
грошових та матеріальних джерел, активізацію зовнішньоекономічних,
внутрішньорегіональних і міжрегіональних господарських зв’язків, підвищення
конкурентоспроможності регіонів, зміну інноваційно-інвестиційної активності,
збільшення можливостей для створення додаткових робочих місць і зайнятості
населення, скорочення нерівності між регіонами щодо рівня доходів населення й
існуючої інфраструктури, відповідності рівня і якості життя населення державним
і загальносвітовим стандартам, стабілізацію суспільно-політичної ситуації.
Реалізація зазначених цілей потребує розробки комплексу заходів [3, с. 108]:
– забезпечення ефективного використання регіонального потенціалу на
основі реальної його оцінки, що дозволить нейтралізувати слабкі сторони
соціально-економічного розвитку та активізувати сильні;
– інтенсифікація виробництва та розвиток коопераційних зв’язків між
підприємствами різних регіонів за рахунок сприяння з боку місцевих органів
влади спрямуванню інвестицій на перепрофілювання підприємств традиційних
ресурсомістких галузей з метою освоєння виробництва продукції, що не потребує
специфічних ресурсів та тяжіє до внутрішнього ринку споживання;
– надання преференцій (пільг в оподаткуванні, прискорених норм
амортизації, кредитів за зниженими ставками) для підприємств з різних регіонів,
які орієнтуються, передусім, на внутрішній ринок та виробляють імпортозамінну
продукцію, активно розвивають міжрегіональні коопераційні зв’язки та
використовують сировину і матеріали вітчизняного походження;
– розробка та прийняття нормативних документів, які б не тільки регулювали
регіональну політику, а й забезпечили її децентралізацію, а це, в свою чергу,
призведе до ефективного соціально-економічного розвитку регіонів та зменшення
існуючих диспропорцій;
– визначення регіонами довгострокової стратегії соціально-економічного
розвитку, розробка та виконання програм регіонального розвитку з врахуванням
можливостей кожного регіону;
– проведення структурної перебудови регіонів та створення умов розміщення
виробництва в економічно відсталих регіонах, що забезпечить сталий розвиток;
– розробка та практична реалізація системи регіональних стимулів, що
створить умови більш повного використання ресурсів регіону для підвищення
ефективності його діяльності;
– підвищення ділової й інноваційної активності на основі взаємодії органів
місцевого самоврядування, промислових підприємств і економічно активного
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населення, що сприятиме розвитку інфраструктури регіону, ринку товарів і цінних
паперів;
– підвищення інвестиційної привабливості регіону, що сприятиме
впровадженню інноваційних технологій та методів вирішення соціальноекономічних проблем регіонального розвитку;
– забезпечення соціальної консолідації з метою мінімізації соціальних
наслідків реструктуризації економіки регіону;
– посилення регіональної свідомості населення, що дасть можливість
реалізувати його потенціал та забезпечить участь територіальної громади в
управлінні регіональним розвитком.
Отже, впровадження заходів щодо зменшення регіональних диспропорцій в
Україні – це створення умов для підвищення рівня і якості життя населення у всіх
сферах його життєдіяльності на основі формування ефективної системи
регіонального відтворення, створення умов для використання економічно
сильними регіонами власних можливостей розвитку, ефективна підтримка
слаборозвинених і депресивних територій та формування умов для подолання
існуючих у них негативних тенденцій.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
Вольбин В. В , Холявінський П. В.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Лупак Р. Л.
Львівський торговельно-економічний університет
Кожен суб’єкт господарювання функціонує у відкритому конкурентному
середовищі. Відтак, забезпечення економічної безпеки як характеристики
самодостатності функціонального розвитку (забезпечуючи капіталізацію,
розширене відтворення та більш ефективне використання матеріальних, людських
і фінансових ресурсів) об’єктивно має враховувати не лише внутрішні
можливості, але й зовнішні обмеження та фактори впливу.
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Керівництво підприємства, що прагне ефективно займатись комерційною
діяльністю, має об’єктивно усвідомлювати бажання і потреби покупців, їх
платоспроможність та пропонувати товари і послуги для задоволення потреб.
Таким чином, проявляється зв’язок між попитом, його задоволенням та системою
забезпечення економічної безпеки підприємств.
Водночас, економічна безпека є однією з основних характеристик стану
сформованості та збалансованості підприємства як господарської системи
мікрорівня, здатної виконувати господарські функції, формуючи перспективи
стратегічного розвитку у ринковому середовищі. Більше того, в умовах
погіршення конкуренції на внутрішньому ринку здатність вітчизняних
підприємств забезпечувати економічну безпеку є важ ливою передумовою їх
функціонування і розвитку. Тому забезпечення економічної безпеки актуальне,
особливо для локальних підприємств, де розвиток ускладнений та надзвичайно
обмежений об’єктивними чинниками.
Додамо, що підприємства повинні зосереджувати свої зусилля не на одному з
факторів конкуренції, а на їх сукупності разом із активним покращенням
організації торгово-технологічного процесу, формуванням раціонального
асортименту товарів та системи якості обслуговування покупців [3, с. 173-178].
Процес забезпечення економічної безпеки має реалізуватися поетапно і за
окремими напрямами. Передусім, важливо вірно встановити стратегічні цілі та
пріоритети. Так, стратегічне планування забезпечення економічної безпеки
дозволяє ідентифікувати управлінські рішення, спрямовані на визначення бажаних
організаційних і структурних змін, мінімізацію впливу зовнішніх факторів
невизначеності і ризику задля стратегічної рівноваги між цілями і конкурентними
можливостями. Стратегічне планування сприяє адаптації суб’єкта господарювання
до зміни умов конкуренції, використанню перспектив захоплення нових сегментів
ринку, формуванню загальної місії конкурентоспроможності [2, с. 244-249].
В умовах погіршення конкуренції на внутрішньому ринку досягнення мети
забезпечення економічної безпеки вимагає від вітчизняних підприємств
використання системи методів за всіма функціональними складовими –
маркетинговою, інформаційною, адміністративною, фінансово-інвестиційною,
матеріально-технічною, логістичною та соціально-психологічною. Так,
використання маркетингового методу у забезпеченні економічної безпеки
підприємства передбачає задоволення потреб населення району діяльності
продовольчими та непродовольчими товарами, торговельними послугами,
формування та задоволення попиту споживачів на товари і послуги суміжних з
комерційною видами економічної діяльності, а також участь підприємства у
розвитку маркетингової інфраструктури цільового ринкового сегменту.
До стратегічних завдань забезпечення економічної безпеки підприємства
необхідно віднести ініціювання створення та розширення участі у територіальних
інвестиційно-інноваційних кластерах, запровадження франчайзингового підходу
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до розвитку мережі комерційних об’єктів, впровадження лізингових інструментів
до придбання сучасного торгово-технологічного обладнання. Все це є
пріоритетами у використанні фінансово-інвестиційних методів забезпечення
економічної безпеки підприємства.
Відзначимо перспективу та важливість запровадження франчайзингового
підходу до забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах браку
фінансових ресурсів та високої вартості залучення і обслуговування
інвестиційного капіталу. Франчайзинг дозволяє створити оптимальні умови для
розбудови мережі комерційних об’єктів без залучення значних обсягів власних
фінансових та інтелектуально-кадрових ресурсів.
Так, для прискорення продажу товарів і покращення обслуговування
покупців підприємствам слід проводити автоматизацію контрольно-касових
операцій, застосовувати високопродуктивні і сучасні електронні контрольно касові машини (POS-термінали, сканери штрих-кодів, зчитувачі інформації
магнітних карт). Це дозволить не тільки пришвидшити розрахунки, але й вести їх
облік у асортиментному та вартісно-структурному аспектах, контролювати й
оцінювати динаміку покупок, вивчати споживчий попит.
Модернізація та автоматизація бізнес-процесів на підприємствах може
оновлюватися й впровадженням електронних технологій для налагодження
технічного контролю та спостереження за товарними і майновими цінностями, у
т. ч. в дистанційному режимі.
Необхідність впровадження сучасних прогресивних технологій, видів і схем
обслуговування покупців обумовлена швидким розвитком торгівлі, що об’єктивно
потребує використання сучасної техніки та управління торгово-технологічними
процесами. Так, для започаткування практики обліку відносин з покупцями
необхідно виготовити та розповсюдити електронні прибуткові чи бонусні картки
[1, с. 105-124].
Наголосимо, що всі плани та заходи реалізує персонал підприємства. Сфера
забезпечення економічної безпеки не виняток. Відтак, ефективність досягнення
стратегічних завдань залежить від реалізації адміністративних методів
забезпечення економічної безпеки. Для цього слід працювати над покращенням
якості трудового життя, реалізацією програм соціальної відповідальності та
професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу, диверсифікацією форм
зайнятості в узгодженні з перспективними напрямами розвитку бізнес-процесів
підприємства та комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності. Потрібно
віднайти резерви підвищення ролі матеріального стимулювання за результати
роботи, нарощування фонду заробітної плати і зростання рівня оплати праці.
Важливу роль в забезпеченні економічної безпеки підприємств відіграє
інформація. Упровадження інформаційних методів сприяє підвищенню
ефективності господарювання та укріпленню позиції підприємств. Тут
перспективним може стати започаткування продажу товарів в секторі електронної
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комерції, створення власного інтернет-сайту та відділу інтернет-торгівлі для
поступового розвитку системи доставки товарів.
Все більший вплив на рівень забезпечення економічної безпеки підприємств
мають відносини із суб’єктами виробничого та логістично-постачальницького
сектору. Використання логістичних методів направлене на удосконалення
логістичних схем та застосування коопераційних підходів при постачанні товарів,
удосконалення системи управління та покращення комерційних взаємовідносин
підприємства з постачальниками.
Зауважимо, що використання соціально-психологічних методів забезпечення
економічної безпеки сприятиме реалізації соціально-відповідальної поведінки,
зокрема, внутрішньої і зовнішньої відповідальності підприємства перед трудовим
колективом, споживачами, державою, територіальною громадою, партнерами і
контрагентами. Тут слід акумулювати фінансово-економічні ресурси для
здійснення соціальних витрат на створення нових робочих місць, поліпшення
умов праці та підвищення кваліфікації персоналу. Це дозволить забезпечити
реалізацію конкурентних соціальних стратегій та цільових програм з розв’язання
завдань соціального захисту персоналу [4, с. 187-191].
Таким чином, в умовах погіршення конкуренції на внутрішньому ринку
вітчизняним підприємствам необхідно змінити підходи до забезпечення
економічної безпеки та більше приділити уваги маркетинговим, фінансово інвестиційним, матеріально-технічним, адміністративним, інформаційним,
логістичним та соціально-психологічним аспектам.
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ
НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
к.е.н., доц. Громова О. Є., Горпинюк Ю. Ю.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Молодіжний сегмент займає виняткове місце на ринку праці і через те, що
молодь є майбутнім країни, вона потребує особливої уваги, адже від її діяльності
залежить розвиток усього суспільства. Сучасна національна економіка потребує
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покращення формування та розвитку цього сегменту, що зменшить нелегальну
трудову міграцію за кордон і підвищить використання потенціалу молоді саме в
межах нашої країни. Молодь – це окрема соціально-демографічна група, яка
відрізняється за сукупністю вікових характеристик, особливістю соціального
становища та обумовлених тим чи іншим набором соціально-психологічних
якостей, що визначаються суспільним ладом, культурою, закономірностями
соціалізації, вихованням в умовах певного суспільства [2]. Молоді спеціалісти
володіють новими професіями та технологіями, вони є джерелом інноваційного
потенціалу та нового способу життя. Cтартові кар’єрні умови зіштовхують їх із
рядом соціальних проблем, таких, як отримання освіти, початок трудової
діяльності, проблеми професійного росту. Відсутність відповідного досвіду
робить молодих спеціалістів менш конкурентоспроможними та соціально
вразливими.
На сьогоднішній день молодь виступає важливим, однак, не єдиним
суб’єктом ринку зайнятості. Поряд з нею на ринку праці активно діють
представники інших вікових групп економічно активного населення [3, с. 2].
Найбільш економічно активним є населення у віці від 40 до 49 років. За даними
вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної
активності середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70
років у 2017 р. порівняно з 2016 р. зменшилась на 0,6% і становила 17,9 млн. осіб,
з них 17,2 млн. осіб (96,3%) були у працездатному віці. Із зазначеної кількості
громадян віком 15-70 років 16,2 млн. осіб або 90,5% були зайняті економічною
діяльністю, а решта 1,7 млн. осіб, відповідно до методології Міжнародної
організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні [1, с. 44].
За деякими оцінками, молоді люди, що здобувають професійну освіту,
по-різному оцінюють свої можливості щодо отримання задовільної роботи після
закінчення навчання: кожен дев’ятий з опитаних вважає, що зможе доволі легко
знайти роботу, 36% усвідомлюють, що у пошуку роботи на них чекають певні
труднощі, 37% опитаних вважають, що знайти роботу після закінчення навчання
їм буде практично неможливо. Майже половина (48%) опитаної студентської
молоді визнала, що у вирішенні питань свого працевлаштування, насамперед,
розраховує на допомогу своїх батьків або інших родичів, третина опитаних
заявила, що у вирішенні цього питання розраховує лише на себе. Кожен десятий
покладається на допомогу друзів або знайомих. На жаль, на сприяння навчального
закладу у працевлаштуванні розраховують лише 5%, а на служби зайнятості ще
менше (лише 2%) [4]. Така ситуція для молодіжного сегменту обумовлена
великою різницею між попитом і пропозицією на ринку праці, відсутністю досвіду
роботи, вимогливістю до умов праці. Але проблема на сьогодні полягає ще й у
неспроможності держави, роботодавців і самих спеціалістів знайти спільну мову.
Вимоги роботодавців з кожним роком стають все жорсткішими і молодь не
витримує конкуренції поряд із спеціалістами від 35 років.
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Виключені з ринку праці молоді люди вважають себе ізольованими від
суспільства, розчарованими відсутністю можливостей і фінансових засобів
існування. Говорячи про економічну поведінку молоді, варто також згадати, що
одним із напрямів реалізації трудової активності молодих спеціалістів є
працевлаштування за кордоном. Молодь, яка не може себе реалізувати на
вітчизняному ринку праці, шукає таких можливостей в інших країнах. Сучасне
покоління, як ніколи раніше, має високий рівень освіти та професійного навчання.
Вони володіють навичками, які можуть сприяти процвітанню громад і зміцненню
держав, а також пошуку можливостей для самоврядування й активного
громадянства. Тому основними напрямами політики боротьби з безробіттям серед
молоді як на рівні регіону, так і держави повинні стати: оптимізація зайнятості,
розвиток підприємництва, сприяння посиленню здатності працівників до
адаптації, забезпечення рівних можливостей на ринку праці. Мають бути
застосовані активні програми політики молодіжної зайнятості: професійна
підготовка та перепідготовка, дотації підприємцям, що зобов’язуються
підтримувати певний рівень зайнятості серед молодих спеціалістів, фінансова
допомога безробітним, бажаючим відкрити власну справу тощо [3, с. 6].
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ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО ПРИБУТКУ БАНКА
Іванюк Д. С., Саєнко І. С.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Роль менеджменту в управлінні банком є особливо актуальною у час
створення Україною нових ринкових відносин. Головна мета банківського
менеджменту полягає в максимізації вартості акціонерного капіталу банку, яка
залежить від чистого прибутку та рівня ризику, який, у свою чергу, залежить від
максимізації процентного прибутку.
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За ступенем реагування на зміну ринкового рівня відсотка розрізняють
фіксовані і плаваючі відсоткові ставки. Фіксовані процентні ставки
встановлюються на весь період користування позиковими ресурсами без
одностороннього права перегляду їх рівня. Плаваючі процентні ставки – це ставки
по середньо- і довгострокових позиках. Система процентних ставок включає
облікову ставку центрального банку, ставки грошового ринку, депозитні ставки за
залученими ресурсами, процентні ставки за кредитами і багато інших. Таким
чином, при визначенні рівня процентної ставки по активних операціях в кожній
конкретній угоді комерційний банк враховує:
– рівень базової процентної ставки;
– премію за ризик.
Зазвичай рівень процентних ставок міжбанківського грошово-кредитного
ринку за інших рівних умов вище рівня депозитних ставок, але нижче рівня ставок
по активних операціях [1].
Ґрунтуючись на факторному аналізі прибутковості комерційного банку,
можна виявити фактори, що зменшують його прибутковість. До них відносяться:
сплачені відсотки за депозитами, платежі до бюджету, резерви для списання
кредитів.
Однак, у банківській практиці застосовуються різні методи нарахування
відсотків. За методом визначення розміру основного боргу (бази нарахування
відсотків) розрізняють прості і складні відсотки.
Прості відсотки використовуються при короткостроковому кредитуванні.
Складні відсотки можуть використовуватися при середньо- і довгострокових
операціях.
Способи нарахування відсотків визначаються характером вимірювання
кількості днів користування позичкою і тривалістю року в днях (тимчасової бази
для розрахунку відсотків). Тривалість позики може визначатися точно або
наближено. Відсотки на залучені та розміщені кошти нараховуються банком на
залишок заборгованості за основним боргом на початок операційного дня.
Нараховані відсотки підлягають відображенню в бухгалтерському обліку банку не
рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.
Віднесення сум нарахованих відсотків на доходи і витрати кредитної
установи здійснюється касовим методом, тобто на дату фактичного отримання або
сплати нарахованих відсотків. Якщо в договорі прямо не визначено спосіб
нарахування відсотків, то їх нарахування здійснюється за формулою простих
відсотків з використанням фіксованої процентної ставки [2].
Отже, резерви зростання прибутковості банку слід шукати у підвищенні
використання активів і зниженні витрат банку. З точки зору прибутковості при
визначенні оптимальної структури операцій банки повинні орієнтуватися на
крупних корпоративних клієнтів, малий роздрібний бізнес та домашні
господарства.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
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Науковий керівник – к.е.н. Носова Т. І.
Одеський національний політехнічний університет

На даному етапі розвитку країни актуальним є питання вдосконалення
фінансової політики та управління, які залежать від багатьох чинників, одним із
яких є фінансовій контроль. Держава не може розвиватися та функціонувати без
системи чіткого і організованого контролю за розподілом, перерозподілом,
виробництвом та сферами суспільного життя країни.
Стан державних фінансів вимагає посилення контролю за витрачанням
бюджетних коштів органами центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування, боротьби з порушенням бюджетного законодавства.
Невід’ємною частиною надбудови суспільства є контроль, який перебуває у
процесі розвитку політичної системи, господарського і державного управління та
законодавчої і виконавчої влади [1].
Фінансовий контроль – це комплекс заходів, що вживаються законодавчими і
виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спеціально створених установ,
для забезпечення законності та ефективності формування, володіння та
використання фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інтересів держави,
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян, а також
успішного досягнення поставлених цілей у сфері фінансів [ Ошибка! Неизвестный
аргумент ключа., с. 97-99].
Удосконалення організації системи державного фінансового контролю має
бути забезпечене діяльністю всіх організацій, що входять до структури
державного контролю на рівні різних гілок державної влади. Організаційну
структуру фінансового контролю зображено на . Організаційна структура
фінансового контролю в УкраїніРис. 1.
Робота органів місцевого самоврядування та виконавчої влади набуває
ефективності, коли здійснюється контроль рішень, розпоряджень за виконанням
законів. Завдяки контролю забезпечується наукова обґрунтованість рішень та
розпоряджень, тому контроль повинен проводитися систематично та все
охоплюючи. Він є необхідною умовою виявлення та усунення недоліків у
діяльності об’єктів управління та причин, що їх породжують. Через контроль
покращується дисципліна працівників апарату управління, можливість
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об’єктивної оцінки рівня їхньої компетенції та відповідальності, поширюється
позитивна практика роботи [3].

Рис. 1. Організаційна структура фінансового контролю в Україні
Систему контролю можна вважати ефективною тільки тоді, коли є
оптимальність і системність дій контролюючих органів. Іншими словами,
фінансовий контроль не може бути ефективним, якщо він не охоплює всіх сфер
обігу фінансових ресурсів. В Україні ж фактично поза його межами знаходяться
кошти, що залишаються в розпорядженні суб’єктів підприємницької діяльності
при наданні їм податкових пільг, дотримання соціальних гарантій працівників та
інше. Для того, щоб правова база фінансового контролю відповідала потребам
розвитку економіки і рівня розвинених країн, назріла необхідність розробки
концепції вдосконалення державного фінансового контролю та прийняття Закону
України «Про фінансовий контроль в Україні» [4]. Отже, державний фінансовий
контроль забезпечує законність та раціональність у ході формування, володіння,
розподілу, використання та відчуження активів, що належать державі.
Важливими фактором для закріплення правових рамок діяльності
контролюючих органів є строгі професійні параметри, обов’язкові для тих, кого
перевіряють, і тих, хто перевіряє. У розвинених країнах професійні вимоги до
контролю фіксуються в стандартах, які розробляються організаціями та
компетентними фахівцями у рамках законодавства. В Україні контрольна
діяльність також повинна проводитися відповідно до законодавства. Системи
контролю повинні бути стандартизовані з метою однакового забезпечення та
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розуміння і використання як контролюючими органами, так і суб’єктами
контролю.
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Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності трудового
потенціалу підприємства – це організований комплекс робіт, виконання якого
обмежене в часі, а також пов’язане зі споживанням конкретних фінансових,
матеріальних та інших ресурсів. Щодо суб’єктів реального сектору економіки
України головним завданням, що вимагає формування моделі підвищення
конкурентоспроможності трудового потенціалу, є пошук напрямів і формування
ефективно функціонуючого економічного механізму зростання фінансових
показників діяльності, який має базуватися на системному підході, в основу якого
буде покладено раціональне використання трудового потенціалу.
Особлива актуальність застосування прогресивних заходів у формуванні
трудового потенціалу для суб’єктів реального сектору економіки України
визначається сьогоднішніми негативними тенденціями, зокрема, загостренням
соціальних прoблем відтвoрення ринку праці, деструктивними змінами
сoціальнoгo та демoграфічнoгo рoзвитку, зрoстанням циклічнoгo безрoбіття,
дефіцитністю інвестицій для ствoрення нoвих рoбoчих місць, збереженням
трудoнадлишкoвoї кoн’юнктури ринку праці та пoсиленням структурного
дисбалансу системи вакансій, зростанням тіньoвoгo та нефoрмальнoгo сегменту
зайнятих, суттєвою міжгалузевою диференціацією в рівнях oплати праці,
послабленні залежності розміру заробітної плати від освітньо-кваліфікаційного
рівня працівників економічно активних підприємств [1, с. 77-92; 5, с. 8-15].
Варто відмітити, що передумовам, які визначають необхідність визначення
стратегічних пріоритетів підвищення конкурентоспроможності трудового
потенціалу, властива певна діалектичність. Таким чином, такі стратегічні
пріоритети у системі господарської діяльності суб’єктів реального сектору
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економіки України слід розглядати стосовно державного та договірного
регулювання (рис. 1).
Вважаємо, що суб’єктам реального сектору економіки України більше уваги
варто приділити вирішенню проблеми підвищення рівня економічної активності
населення, адже це може забезпечити основні базові потреби у формуванні
власного трудового потенціалу та у стратегічному періоді утворити
конкурентоспроможну робочу силу. Зокрема, важливою є роль реального сектору
економіки у реалізації державної програми зниження рівня безробіття,
провадженні освітніх програм, розробці і впровадженні спеціалізованих програм
залучення ресурсів трудових мігрантів тощо. Тут вирішальне значення слід надати
соціально-психологічному інструменту при підвищенні продуктивності та
ефективності праці, формуванні високої мотивації праці та достатнього рівня
якості трудового життя [2, с. 247-248; 4].
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
На основі державного регулювання

На основі договірного регулювання

Забезпечення на всіх підприємствах
мінімальних державних гарантій з
оплати праці

Охоплення колективними договорами
всіх працівників

Для реалізації державної цінової
політики і розподілу державних коштів
на стимулювання виробництва
враховувати відмінності регіонів

Підвищення частки фонду оплати
праці у структурі операційних витрат
до 30,0 %

Забезпечення норм законодавства
України щодо оплати праці
працівників підприємств в
першочерговому порядку

Оптимізація чисельності працівників
підрозділів підприємства, праця яких
має низький рівень доданої вартості

Удосконалення порядку оподаткування
заробітної плати та контроль за
дотриманням КЗпП України та інших
нормативно-правових актів

Встановлення у колективних
договорах рівня заробітної плати та
інших норм і гарантій, які
закладаються в галузевих угодах

Рис. 1. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності
трудового потенціалу суб’єктів реального сектору економіки України
Першочергово підприємствам базових видів економічної діяльності слід
працювати над покращенням якості трудового життя, реалізацією програм
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соціальної відповідальності та професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу,
диверсифікацією форм зайнятості в узгодженні з перспективними напрямами
розвитку бізнес-процесів та комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності.
Потрібно віднайти резерви підвищення ролі матеріального стимулювання за
результати роботи, нарощування фонду заробітної плати та зростання рівня
оплати праці. Важливо забезпечувати справедливу винагороду з урахуванням
професіоналізму, складності виконання робіт і ступеня відповідальності
персоналу.
Також потрібно звернути увагу на те, що сьогодні як в цілях розвитку, так і
цілях конкурентоспроможності суб’єктами реального сектору економіки України
не в повному обсязі використовується інтелектуальна власність як чинник
збільшення суми активів та статутного капіталу, зростання інноваційності
торгово-технологічного процесу, доступності страхових і кредитних ресурсів,
отримання позареалізаційних доходів, посилення безпеки комерційної діяльності,
розширення ринків продажу товарів. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної
власності може слугувати і елементом мотивації для персоналу підприємств за
створення і впровадження комерційних позначень, винаходів та раціоналізаційних
пропозицій.
Відомо, що ефективність досягнення стратегічних завдань залежить від якості
налагодження соціально-трудових та комерційних відносин з персоналом. Варто
відзначити спільні предмети таких відносин, де кожна зі сторін прагне посилити
економічну віддачу від досягнення оптимального значення, як-от: продуктивність
та ефективність праці, інтелектуальний капітал, професійно-кваліфікаційний
розвиток, соціальна відповідальність, соціальний захист, соціальна безпека. Тут
важливою є підтримка органів державної влади, яка буде спрямована на:
1) забезпечення зростання комплексної зайнятості населення через розвиток
державно-приватного та соціального партнерства, регуляторних процедур, бізнеспроектування; 2) підвищення продуктивності та ефективності праці завдяки
реалізації практики довірчих відносин та рівного партнерства, колективних
переговорів, партнерства сторін, нестандартної зайнятості, соціалізації
інноваційної активності; 3) формування високої мотивації праці та рівня якості
трудового життя через забезпечення міжфункціональної кооперації, інтересів
мотивації праці, інтерактивності та спільної роботи сторін соціального діалогу,
комунікативної співпраці [3, с. 323-324].
Очевидно, що усе більше значення у зміцненні конкурентних позицій
суб’єктів реального сектору економіки в Україні належить інтелектуальнокадровому забезпеченню, у контексті якого важливо вірно обрати матеріальні
засоби мотивації праці, комерціалізації та охорони інтелектуальної власності,
посилення контролю та відповідальності персоналу. Саме реальний сектор
економіки здатний пришвидчити сприйняття суспільством нових правил і
принципів трудового життя, збалансувати диференціацію між класами населення в
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одержанні доходів, а отже, й у можливостях отримувати якісну освіту, підтримувати
високопродуктивний стан здоров’я, налагодити належним чином свій побут.
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РИНОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВИХОДУ
З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Касинець Н. В.
Науковий керівник – к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Банки – основна ланка фінансово-кредитної системи країни, в яку входять
кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх
клієнтів. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але й
залучають фінансовий капітал у вигляді вкладів, депозитів, міжбанківських
кредитів й інших джерел.
Процес банківського кредитування щорічно визначається основними
засадами грошово-кредитної політики на відповідний рік. При цьому
макроекономічні показники формуються у відповідності до прогнозних
макроекономічних та фіскальних параметрів на плановий рік, Конституції
України, Закону України «Про Національний банк України», проектом Закону
України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Так, схвалені
рішенням Ради Національного банку України від 12 вересня 2017 р. «Основні
засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу»
пріоритетною ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики в 2018 році
визначають цінову та фінансову стабільність з метою підтримки стійких темпів
економічного зростання та економічної політики Уряду України [2]. Для
забезпечення відповідних умов кредитування комерційними банками суб’єктів
підприємницької діяльності передбачено:
– належну увагу стану ліквідності банківської системи;
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– укріплення довіри до національної валюти, зниження рівня доларизації
економіки та її регулювання заходами грошово-кредитної політики, сприяння
поступовому вирівнюванню умов кредитування у національній та іноземній
валютах;
– підвищення ефективності процентної політики Національного банку
України, створення нормативних та ринкових умов для дієвого регулювання
відсоткових ставок;
– сприяння забезпеченню умов розвитку фондового ринку з урахуванням
потреб реального сектору та банківської системи в надійних фондових
інструментах;
– підтримку конкурентоспроможності національної банківської системи,
подальшу концентрації національного банківського капіталу, розвиток системи
гарантування вкладів фізичних осіб та бази кредитних історій;
– контроль присутності іноземного капіталу в банківській системі України,
оптимізацію взаємодії національного банківського сектору з іноземними
інвесторам, недопущення монополістичних тенденцій та зниження якості
банківського капіталу;
– забезпечення економічних умов для підвищення частки довгострокового
кредитування інвестиційної спрямованості у активах банків через адекватнее
управління ризиками та підвищення рівня корпоративного управління;
– подальший розвиток системи інформування суб’єктів господарювання і
населення про стан грошово-кредитного ринку та заходи Національного банку
щодо його регулювання;
– удосконалення системи регулювання потоків ресурсів, що отримують
українські банки від нерезидентів;
– подальший розвиток безготівкових розрахунків [2].
Відновлення кредитування – одна з пріоритетних цілей Національного банку
на 2017-2018 роки. Так, із початку 2017 року обсяг гривневих кредитів бізнесу зріс
на 8,7%, а кредитування населення в національній валюті − на 38,3% [4, с. 4].
Кредитна активність банківських установ протягом 2017 року зросла. Згідно з
даними НБУ, станом на 01.01.2018 р. середня відсоткова ставка за кредитами в
національній валюті відповідала 16,7% (17,7% станом на 01.01.2017 р.). Для
кредитів в іноземній валюті показник відповідав 6,4% (8,2% станом на 01.01.2017 р.).
Зменшенню середньої відсоткової ставки по кредитах сприяло пом’якшення
Національним банком монетарної політики у квітні-вересні 2017 року [1, с. 9].
За 2017 рік обсяг кредитів, наданих як фізичним, так і юридичним особам,
збільшився у порівнянні з попереднім роком. Так, станом на 01.01.2018 р. кредити
фізичним особам відповідали сукупно 170,94 млрд. грн, для юридичних осіб цей
показник складав 870,30 млрд. грн (проти 157,39 млрд. грн і 847,09 млрд. грн на
початок року відповідно).
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Обсяг кредитів, наданих фізичним особам, зріс на 8,6%, юридичним особам –
на 2,7% у порівнянні з початком року [1, с. 10].
Корпоративний клієнтський кредитний портфель за підсумком 2017 р.
представлений в основному коротко- та середньостроковими кредитами
переважно в гривні (54%) (за цільовим спрямуванням – інші кредити (в т. ч.
кредити в поточну діяльність). За результатами 2017 р. середнє значення
відсоткової ставки за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, складало
14,9% в національній валюті та 6,4% в іноземній валюті (14,6% та 6,4% відповідно
на початку 2017 року). Роздрібний клієнтський кредитний портфель протягом
2017 року зріс на 6,6% та склав 174,18 млн. грн. Значний вплив на динаміку
показника мала тенденція до зниження вартості кредитного ресурсу (з початку
року середня ставка за кредитами домогосподарств в національній валюті
скоротилася з 30,5% до 27,0% на 01.01.2018 р.) [1].
Основною складовою роздрібного клієнтського кредитного портфелю є
споживчі кредити, переважно в національній валюті (у т. ч. «кешові» кредити).
Обсяг іпотечних кредитів, наданих фізичним особам, станом на 01.01.2018 р.
відповідав 22,16% роздрібного кредитного портфелю. В цілому невисокі темпи
розвитку іпотечного кредитування обумовлені доволі низькими темпами
відновлення будівельної галузі, обмеженістю та високою вартістю
довгострокового ресурсу, а також невисоким платоспроможним попитом
населення на довгострокове кредитування.
Кредитний портфель банку схильний до всіх основних видів ризику, які
супроводжують фінансову діяльність: ризику ліквідності, ризику процентних
ставок, кредитному ризику. Банки визначають кредитний ризик за кредитами,
наданими юридичним та фізичним особам, визначивши імовірність настання
дефолту клієнта. Розподіл кредитів за класами боржника-фізичної особи станом на
01.11.2017 р. показує, що найбільшу частку – 54,68% – кредитів було видано 5
класу боржника, який характеризується критичним фінансовим станом і несе
великий ризик для банків. Проте, значну частку – 42,38% – становлять кредити,
що надані 1 класу боржника, до якого входять надійні позичальники з високим
фінансовим станом. Проте, розподіл кредитів за класами боржника-юридичної
особи станом на 01.11.2017 р., показує, що найбільша частка кредитів – 56,91% –
належить до 10 класу боржника, що свідчить про велику ризиковість даних кредитів.
Натомість, 1 класу, який є найменш ризиковим, було видано лише 1,04% [3].
Отже, кредитна політика банківського сектора економіки в Україні
характеризується такими рисами:
– об’єктом кредитування є переважно юридичні особи, однак,
спостерігається тенденція динамічного зростання обсягів і кількості кредитів,
наданих фізичним особам;
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– банки кредитують позичальників в основному на короткі терміни, однак,
останнім часом почала формуватися тенденція до поступового зростання питомої
ваги довгострокових кредитів, зокрема, виданих фізичним особам;
– абсолютна сума і питома вага кредитів, наданих в національній валюті,
зростають;
– динаміка розподілу кредитного портфеля за формами власності
підприємств-позичальників свідчить про зацікавленість комерційних банків у
кредитуванні суб’єктів господарювання з недержавною формою власності;
– серед кредитів, наданих комерційними банками, останнім часом домінують
кредити в поточну діяльність;
– структура кредитного портфеля за галузями економіки розбалансована –
левова частка припадає на кредити у промисловість і торгівлю;
– розподіл кредитних ресурсів за регіонами дуже нерівномірний.
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СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Кульчицький С. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Пасінович І. І.
Київський національний університет будівництва та архітектури
Одним із факторів, що визначають ефективність діяльності підприємства, є
витрати на оплату праці. З одного боку, для підприємства-роботодавця заробітна
плата його працівників є суттєвою статтею витрат, а з другого, для найманого
працівника розмір заробітної плати визначає його мотивацію до
високопродуктивної праці. Відтак, питання організації заробітної плати і
визначення її оптимального рівня становлять основу соціально-трудових відносин
у суспільстві. Вони включають інтереси не лише учасників трудового процесу −
роботодавців та найманих працівників, а й державу, оскільки вона зацікавлена в
прогнозованому й стабільному надходженні податків із заробітної плати,
наповненні державних цільових фондів.
Згідно статті 1 ЗУ «Про оплату праці» заробітна плата − це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором
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роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної
плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових
якостей працівника, результатів його праці та результатів діяльності підприємства.
Сутність заробітної плати проявляється у функціях, які вона виконує в
процесі суспільного відтворення. До функцій заробітної плати відносять наступні:
– відтворювальну (зарплата є джерелом відтворення робочої сили та засобом
залучення людей до праці);
– стимулюючу (передбачає встановлення залежності між рівнем заробітної
плати та кількістю, якістю та результатами праці);
– регулюючу (рівень заробітної плати впливає на розподіл і перерозподіл
працюючих за регіонами країни, галузями економіки і видами діяльності);
– соціальну (визначення заробітної плати повинно відбуватись на основі
забезпечення соціальної справедливості) [1, с. 152].
Аналіз ситуації у сфері оплати праці в Україні свідчить про існування
серйозних проблем, серед яких відзначимо наступні:
– мала питома вага витрат на оплату праці працівників у валовому
внутрішньому продукті (в 2017 р. часка ФОП у ВВП склала 22,6%);
– низький рівень заробітної плати (основною причиною вказують низький
рівень продуктивності праці; серед наслідків − відтік кадрів за кордон, особливо
серед молоді, висококваліфікованих кадрів, працівників робітничих професій);
– висока тінізація оплати праці (зумовлена значним податковим
навантаженням на фонд оплати праці; у результаті бюджети і цільові державні
фонди недоотримують надходжень);
– значна диференціація в рівнях заробітної плати як за регіонами, так і за
сферами діяльності (різні сектори економіки мають неоднакові можливості
генерувати дохід, і закономірність полягає у тому, що найшвидше зарплати
збільшуються зазвичай у тих галузях, де вони і так високі).
В табл. 1 відображено дані, що характеризують ситуацію у сфері оплати
праці.
Таблиця 1
Показники, що ілюструють ситуацію з оплатою праці в Україні [2]
Показники
Мінімальна заробітна плата, грн/місяць
Прожитковий мінімум, грн/місяць
Співвідношення мінімальної зарплати і
прожиткового мінімуму
Середня зарплата по Україні, грн/місяць
Співвідношення середньої зарплати і
мінімальної зарплати

2010
922
875

На кінець року
2012
2014
2016
1134
1218
1600
1095
1176
1544

2018
3723
1853

1,054

1,036

1,036

1,036

2,009

2629

3377

4012

6475

8777

2,851

2,980

3294

4,047

2,358

Як бачимо, з року в рік мінімальна заробітна плата в Україні зростала. За
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період 2010-2018 рр. вона збільшилась більш як у чотири рази. За цей час
прожитковий мінімум зріс лише у 2 рази. Впродовж 2010-2016 рр. мінімальна
зарплата не набагато перевищувала прожитковий мінімум, лише наприкінці 2018
р. вона вдвічі була вища за нього. Середня зарплата по Україні приблизно втричі
була вищою за мінімальну.
Розглянемо ситуацію із оплатою праці на прикладі Львівщини.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств Львівської
області у 2017 р. склала 6392 грн, тоді як по Україні − 7104 грн.
Питома вага заробітної плати в доходах населення Львівської області зростає
− у 2010 році вона складала 38%, у 2016 р. − 39,3%, у 2017 р. − 41,9%. Зазначимо,
що частка зарплати в доходах населення практично співмірна із часткою
соціальної допомоги та інших поточних трансфертів: у 2010 р. останні складали
40,4% в доходах, у 2016 р. − 35,5%, в 2017 р. − 35,3%. Якщо розглядати не окремих
осіб, а домогосподарства, то в розрахунку на одне домогосподарство на оплату
праці припадає близько 60% грошових доходів (2016 р. − 58,1%, 2017 р. − 63%).
Спостерігається зростання середньомісячної заробітної плати працівників:
якщо в 2010 р. вона була на рівні 1941 грн, то в 2016 р. − 4559 грн і в 2017 р. −
6391 грн. Однак, це номінальні показники, а щоб визначити, на скільки зріс
добробут людей, слід враховувати динаміку реальної заробітної плати. Реальна
зарплата враховує не лише номінальні показники заробітної плати, а й темп
інфляції у відповідному році. За офіційними даними, у 2010 р. індекс інфляції був
109,1%, в 2016 р. − 112,4%, в 2017 р. − 113,7%. Відповідно, індекси реальної
заробітної плати були менші за індекси номінальної заробітної плати, тобто за
офіційними даними відбувався ріст реальної заробітної плати.
Варто відмітити, що у Львівській області, як і в Україні, існують гендерні
відмінності в оплати праці. У 2016 р. зарплата чоловіків складала 5214 грн, а
жінок − 4003 грн, тобто жінки заробляли на 23% менше.
В табл. 2 можна простежити відмінності в оплаті праці у різних галузях
економіки по Львівській області.
Таблиця 2
Розмір заробітної плати працівників за видами економічної діяльності
у Львівській області [3]
Вид економічної діяльності
1
Загалом по економіці регіону
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт АТЗ і мотоциклів
Промисловість
Операції з нерухомим майном
Сільське господарство, лісове та рибне господарства
Фінансова та страхова діяльність
Професійна, наукова та технічна діяльність
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Середньомісячна заробітна плата
працівників, грн
2010 р.
2016 р.
2017 р.
2
3
4
1941
4559
6391
1561
4455
5611
2111
5535
7379
1497
7841
7782
1574
4735
8244
3567
8406
10994
1943
4294
6498

Продовження таблиці 2
1
Будівництво
Транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування
Інформація та телекомунікації
Операції з нерухомим майном
Тимчасове розміщення й організація харчування
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок
Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне
страхування
Освіта
Надання інших видів послуг

2
1314

3
4205

4
6112

2570

5200

6913

1450

2963

4098

2513
1497
1198
1473
2152

8900
7841
2834
2963
3860

8407
7782
4217
4479
5774

2483

5928

8818

1869
1310

3714
2698

5780
4453

Отже, найбільш високооплачуваною є праця у фінансовому секторі та
страховому бізнесі, у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій. В
останні роки зросла зарплата в секторі сільського господарства. Низькооплачуваними в області є діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування, охорони здоров’я, тимчасового розміщення й організації
харчування. До ключових напрямів покращення ситуації з оплатою праці в
Україні віднесемо наступні:
– розвиток національного виробництва, особливо в галузях з високою
доданою вартістю, створення конкурентоспроможних робочих місць;
– підвищення продуктивності праці в реальному секторі економіки;
– удосконалення методики визначення мінімальної заробітної плати
відповідно до сучасних вимог;
– зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці;
– підвищення рівня дієвості соціального діалогу між об’єднаннями
профспілок, роботодавцями та органами влади.
У рамках європейської інтеграції України необхідно забезпечити виконання у
повному обсязі положень щодо гідної оплати праці, якості людського життя,
скорочення бідності, які передбачені в Європейській соціальній Хартії, Угоді про
асоціацію з ЄС, відповідними конвенціями Міжнародної організації праці.
Список використаних джерел
1. Бойчик І. М. Економіка підприємства : підруч. / І. М. Бойчик. – К. : Кондор , 2016. – 378 с.
2. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/
3. Праця у Львівській області 2017 : статистичний збірник. – Львів : Головне управління
статистики у Львівській області, 2018.
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РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Лук’яненко В. В.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Павлова В. А.
Університет ім. А. Нобеля
Серед важелів розвитку національної економіки і вітчизняних підприємств,
зокрема, перш за все, виділяють їх конкурентоспроможність. У цьому сенсі
важливим бачиться вивчення факторів, що її забезпечують, за загальноприйнятими критеріями та порівняно з іншими країнами.
З 2004 р. Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) оприлюднюється Індекс
глобальної конкурентоспроможності, який включає 12 показників, що
розраховуються на основі відкритої інформації та за думкою великої кількості
експертів з більше 100 країн світу [1]. Серед формуючих індекс
конкурентоспроможності критеріїв виділяють такі вимоги: загальні (інституції,
інфраструктура, макроекономічне середовище, охорона здоров’я та початкова
освіта), підсилювачі продуктивності (вища освіта і професійна підготовка,
ефективність ринку товарів й праці, розвиток фінансового ринку, технологічна
готовність, розмір ринку), а також інновації та фактори вдосконалення
(відповідність бізнесу сучасним вимогам, інновації) [2].
Слід відзначити, що в 2018 р. відбулися суттєві зміни в оцінці світової
економіки, оскільки була використана нова методологія розрахунку індексу
глобальної конкурентоспроможності. Як стверджувалося на ВЕФ, такі підходи
дозволяють враховувати вплив на розвиток економік країн світу четвертої
промислової революції [1].
Що ми можемо констатувати після ознайомлення з рівнем індексу 2017-2018 рр.?
Економіка 140 країн була оцінена за допомогою 98 індикаторів, об’єднаних в 12
груп, які називаються драйверами продуктивності. Для оцінки індикатора
залучається балова шкала від 0 до 100. Кількість отриманих балів показує
наближення економіки до ідеального стану чи до так званого «кордону»
конкурентоспроможності. Ще однією характеристикою, що відрізняє новий
формат оцінки від попереднього, є те, що підвищення конкурентоспроможності не
може бути забезпечене одним з напрямів: лише досягнення всіх сфер може дати
бажаний результат.
Як показує опублікована інформація [3], Україна у 2017-2018 рр. займає 81
позицію з 137 країн, що підлягали рейтингуванню. Порівняно з попередніми
періодами позиції України за індексом глобальної конкурентоспроможності
характеризувалися таким: 2016-2017 рр. – 85 позиція (з 138 країн); 2015-2016 рр. –
79 позиція (з 140 країн); 2014-2015 рр. – 76 позиція (з 144 країн); 2013-2014 рр. –
84 позиція (з 148 країн); 2012-2013 рр. – 73 позиція (з 144 країн). Це свідчить про
коливання впливу різних індикаторів на рівень конкурентоспроможності України.
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Експерти, аналізуючи найбільш впливові фактори на економіки країн світу,
виділили для України проблеми, що стримують розвиток бізнесу: корупція,
політична нестабільність, інфляція, неефективна урядова бюрократія і обмежений
доступ до фінансування. Не менш суттєво впливають на рівень конкурентоспроможності України злочинність, погане здоров’я суспільства і малоосвічені
робітники [1].
Тож, посилаючись на приведені дані, проаналізуємо підсилювачі
продуктивності для України за останні три роки (рис. 1).
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Рис. 1. Місце України в рейтингу за групою «Підсилювачі продуктивності»
Як видно, ефективність ринку праці з року в рік знижується. Якщо в 20152016 рр. зі 140 країн Україна займала 56 позицію, то в 2017-2018 рр. – 86 позицію
(зі 137 країн). Тобто, за три роки ефективність ринку праці зменшилася на 30
пунктів. При цьому за індикатором «Вища освіта і професійна підготовка» позиція
залишається практично незмінною. Це свідчить про те, що, з одного боку, країна
має кадри, які у змозі виконувати професійні завдання, а, з іншого – економіка
неспроможна запропонувати робочі місця і достойну матеріальну нагороду. Тому
посилюється міграція робочої сили в інші країни.
Аналіз складових індексу глобальної конкурентоспроможності дозволяє
констатувати потенційні конкурентні можливості розвитку національної економіки
й окремих регіонів. Тому важливим бачиться необхідність використовувати ці
конкурентні переваги для досягнення певного рівня конкурентоспроможності.
Список використаних джерел
1. Рейтинг конкурентоспроможності економік країн світу – 2017/2018 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-rejting-konkurento
sposobnosti-ekonomik-stran- mira---20172018
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
к.е.н. Носова Т. І., Дзюбенко В. М.
Одеський національний політехнічний університет
Для покриття витрат які пов’язані з фінансуванням загальнодержавних
потреб, є державний кредит; також це є основним способом залучення державою
вільних фінансових ресурсів економічних суб’єктів. Актуальність теми
дослідження визначається тим, що державний кредит є найважливішою
категорією державних фінансових відносин будь-якої країни світу, бо представляє
собою сукупність економічних відносин між державою і фізичними та
юридичними особами при яких держава виступає в ролі позичальника, кредитора і
гаранта.
Використання державного кредиту є цілком виправданою формою мобілізації
коштів у розпорядження держави, її доцільність при покритті дефіциту бюджету
зумовлена тим, що це має значно менші негативні наслідки для фінансового
становища держави, ніж покриття дефіциту за допомогою грошової емісії [1].
В. Д. Базилевич та Л. О. Баластрик трактують державний кредит як відносини між
державою та іншими економічними суб’єктами з приводу мобілізації додаткових
грошових коштів на умовах добровільності, платності, строковості, в яких
держава виступає як позичальник або гарант [2]. В. Кудряшов вважав, що
державний кредит – це залучення державними органами управління грошових
коштів на умовах позики [3]. С. Дітцель наголошував на необхідності державного
кредиту: «Державний кредит належить до благословенних інститутів нової епохи
державного розвитку, він – рушійна сила прогресу, архімедова точка опори, яка
піднімає світ з обох полюсів» [4]. Державний кредит використовується для того
щоб задовольнити суспільні потреби при неможливості задовольнити їх за
рахунок бюджетних коштів.
Державний кредит являється одним з джерел фінансування державного
бюджету. Також з його допомогою формується грошовий фонд держави, кошти
якого йдуть на благоустрій міських і сільських районів, будівництво,
реконструкцію об’єктів охорони здоров’я, культурного, просвітницького,
житлово-побутового призначення.
Якщо правильно організувати державний кредит, то він справляє позитивний
вплив на економіку. Мобілізація державою тимчасово вільних грошових коштів
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населення, підприємств і організацій сприяє нормалізації і зміцненню грошового
обігу в країні, а також служить джерелом доходів для власників державних цінних
паперів. Крім того, державний кредит відіграє важливу роль:
– в перерозподілі фінансових ресурсів в процесі переливу капіталу між
сферами виробництва і обігу. На практиці це виражається в тому, що держава,
будучи активним учасником ринку капіталів і виступаючи на ньому найчастіше в
якості позичальника, робить істотний вплив на рівень кредитної ставки, оскільки
виявляється конкурентом для учасників ринку, які прагнуть залучити кредитні
ресурси, і зумовлює зміну мінімального рівня прибутковості для інвестиційних
проектів в реальному секторі;
– у підвищенні ефективності використання коштів, забезпечуючи
максимально ефективне використання державних коштів при наявності «касового
розриву» між моментами їх надходження і використання як в разі нестачі, так і в
разі надлишку фінансових ресурсів;
– у прискоренні концентрації фінансових ресурсів, дозволяючи державі
залучити значні фінансові ресурси, в тому числі для фінансування надзвичайних
витрат, в найкоротший час [5].
Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку державних фінансів.
Отримані через державну позику кошти надходять у розпорядження органів
державної влади, перетворюючись в їх додаткові фінансові ресурси. Вони
використовуються, як правило, на покриття бюджетного дефіциту. Джерелом
погашення державних позик і виплати процентів за ними виступають кошти
бюджету. Оскільки Україна досить молода незалежна країна і вона не в змозі
самостійно забезпечити свій економічний розвиток, держава має потребу як і в
зовнішніх запозиченнях, так і у внутрішніх додаткових коштах. Проблема полягає
в тому, щоб ефективно використовувати кошти, які їй надаються для покращення
фінансового стану.
Сутність державного кредиту розкривається в функціях:
– розподільна функція державного кредиту – здійснюється формування
централізованих грошових фондів держави або їх використання на принципах
строковості, платності і зворотності. Коли держава виступає в ролі позичальника,
то забезпечує додаткові кошти для фінансування своїх витрат;
– регулююча функція державного кредиту полягає в тому, що, вступаючи в
кредитні відносини, держава впливає на стан грошового обігу, рівень процентних
ставок на ринку грошей а також капіталів, на виробництво і зайнятість.
Розміщуючи позики різних груп інвесторів, держава регулює грошовий обіг.
Кредити, що надаються за рахунок бюджетів територій або позабюджетних
фондів, відіграють велику роль в стимулюванні розвитку виробництва і
зайнятості. З їх допомогою забезпечується прискорений розвиток певних районів
або необхідних напрямів економіки тієї чи іншої території;
– контрольна функція державного кредиту органічно вплітається в
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контрольну функцію фінансів. Однак, вона має свої специфічні особливості: дуже
тісно пов’язана з діяльністю держави і станом централізованого фонду грошових
коштів; охоплює рух вартості в обидві сторони, оскільки передбачає повернення
та отримання коштів; здійснюється не тільки фінансовими структурами, а й
кредитними інститутами.
З метою розвитку державного кредиту необхідно провести детальний аналіз
кредитних відносин нашої країни і розробити шляхи подолання можливих
труднощів. Також необхідно розробити практичні рекомендації щодо
вдосконалення чинного законодавства, організації кредитних відносин, оцінки та
аналізу ефективності державного кредиту. Основними напрямами вдосконалення
державного кредиту у фінансовому забезпеченні економіки України є реалізація
його функцій, дотримання принципів та скорочення дефіциту державного
бюджету. Проаналізувавши вищенаведену інформацію, можна зробити висновки,
що державний кредит відіграє важливу роль у фінансовому забезпеченні
економіки України, адже він є складовою державних фінансів, джерелом покриття
дефіциту державного бюджету, способом розміщення державних заощаджень, та
одним з елементів формування цільових грошових фондів.
Завдяки державним кредитом вдається уникнути збільшення податкового
навантаження на нинішнє покоління. Додаткові доходні джерела державі будуть
потрібні, коли настануть терміни погашення позик та сплати відсотків за ними.
Однак, майбутні покоління не відчують посилення податкового навантаження,
якщо буде забезпечене продуктивне вкладення мобілізованих за допомогою
державного кредиту фінансових ресурсів. Знову введені об’єкти почнуть
приносити прибуток і державі не доведеться вводити нові податки та інші
обов’язкові платежі або збільшувати діючі.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
Пасенченко Ю. С., Холявінський П. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Реалізація державою господарських, управлінських, соціальних та інших
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функцій неможлива без створення економічної бази, матеріальним втіленням якої
є бюджет. Бюджети різних рівнів значною мірою формуються за рахунок
податкових надходжень. А планування дохідної частини бюджету є, по суті,
плануванням податкових платежів.
Податкове прогнозування і планування – це особливі елементи системи
вироблення і прийняття рішень у сфері життєдіяльності держави у процесі
перерозподілу валового внутрішнього продукту. Основне завдання податкового
прогнозування і планування – це необхідність економічно обґрунтовано
забезпечити якісні та кількісні параметри бюджетних завдань і перспективних
програм соціально-економічного розвитку країни, виходячи із розробленої й
прийнятої у законодавчому порядку соціально-економічної доктрини [1, с. 56].
Виконується дане завдання як у розрахунку на один фінансовий рік (поточне
податкове планування), так і на більш тривалу перспективу (податкове
прогнозування).
Як для прогнозування і планування податкових надходжень, так і для
управління податковим процесом необхідні дані не тільки про виконання
бюджетних завдань по мобілізації податкових надходжень і результати діяльності
податкової служби, а й про вплив оподаткування на економічний розвиток і його
тенденції. Таку інформацію отримують у процесі аналітичної обробки та аналізу
фактичних сум податкових надходжень шляхом порівняння їх з даними минулих
періодів і передовим досвідом, а також за допомогою оцінки впливу факторів
макро- і мікроекономічного стану на кінцеві результати оподаткування. У процесі
аналітичної роботи виявляються недоліки, невикористані можливості і
перспективи податкового процесу.
При розробці поточних податкових планів вирішуються тактичні завдання у
сфері оподаткування. Їх вирішення створює правове поле для постановки і
дослідження стратегічних цілей. Розробка поточних податкових планів без
детального вивчення перспектив розвитку оподаткування призводить до розриву
між податковими завданнями та показниками фінансово-господарської діяльності.
Податкове прогнозування ґрунтується на результатах наукових досліджень
звітних і аналітичних даних, які отримані у результаті виконання поточних
податкових зобов’язань. Збір і обробка цих даних свідчить про позитивні і
негативні тенденції оподаткування в поточному році, його вплив на темпи
інвестування, структурних зрушень в галузях, співвідношення доходів територій,
корпорацій і громадян [2, с. 25]. Аналітичні дослідження змісту податкових
відносин при виконанні податкових зобов’язань в поточному фінансовому році
служать важливою умовою для успішного податкового прогнозування. Податкове
прогнозування займає важливе місце в теорії і практиці управління. Воно
використовується всіма розвиненими країнами світу як метод економічного
передбачення.
При розробці конкретних завдань з податкових надходжень можна виділити
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декілька груп кількісних методів, які використовуються в даний час при
проведенні досліджень. Розглянемо зміст цих методів та можливі напрями їх
застосування в податковій роботі.
Багатомірні методи статистичного аналізу об’єднують методи вивчення
статистичних даних, які є значеннями багатомірних кількісних чи якісних ознак.
Робота фіскальних органів щодо планування податкових надходжень повинна
розпочинатись з оцінки можливого впливу різних факторів на розміри очікуваних
податкових надходжень. Для цього доцільно використовувати методи, відомі в
теорії статистики та економічного аналізу під назвою методи елімінування. Ці
методи, при наявності інформації про фактичні (очікувані) та базові показники,
дозволять розрахувати вплив окремих факторів на результативний показник. До
цих методів відносять:
1) метод ланцюгових підстановок;
2) метод абсолютних різниць;
3) метод відносних різниць;
4) метод скоригованого показника.
У їх основі лежать схожі методи розрахунку, тому використання будь-якого з
них дає однакові результати. Використання методів елімінування в прогнозуванні
податкових надходжень розглянемо, застосувавши спосіб відносних різниць
(найбільш точний, хоча і найбільш громіздкий метод) для розрахунку впливу
зміни чисельності платників, зміни ставки та об’єкту оподаткування на суму
податкових надходжень.
Крім того, до даної групи методів можна віднести «прогнозування тенденцій»
– це техніка, що цілком покладається на час, як єдину визначальну перемінну.
Техніка тенденцій залежить від щорічних змін у перемінній попереднього року
(наприклад, джерело доходу). Техніка тенденцій припускає, що рівень росту у
майбутньому році буде таким же, як і в останні роки. Це припущення може бути
більш реалістичним, якщо зміни та їх вплив більш точно виміряні.
Висновки щодо типу змін, які відбулися, дають декілька варіантів її
використання у прогнозуванні, а саме:
1) якщо перемінна у минулому році не змінилася, можна припустити, що
вона буде незмінною на прогнозований період;
2) якщо перемінна у минулому році постійно зростала, можна припустити,
що вона буде продовжувати щорічно зростати приблизно в тих же абсолютних
розмірах;
3) якщо перемінна щорічно мала приблизно однаковий темп приросту,то цей
темп можна застосувати для прогнозу.
Метод тенденцій – надійний інструмент для прогнозування доходів, які не
занадто чутливі до економічних умов.
«Визначальні прогнози» використовують інші фактори для складання
прогнозу, які можуть включати зміни в населенні, споживачах соціальних послуг
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чи інші соціальні і економічні змінні, які безпосередньо впливають на доходи.
Найбільш розповсюджені визначальні прогнози базуються на попередньо
встановленій формулі у розрахунку прогнозованих доходів. Визначальне
прогнозування базується на використанні середніх величин, які особливо не
відчувають значних змін, але використання середніх величин може зменшувати
розмір прогнозованих доходів, якщо економіка на підйомі, та переоцінювати їх в
економіці, яка переживає спад [1, с. 66].
Регресійний та кореляційний аналізи дозволяють розглянути вплив декількох
змінних на доходи шляхом визначення незалежних змінних, що найбільш
прийнятні для відповідних даних. Ці змінні можуть використовуватися для
прогнозування майбутніх змін джерела доходу, пов’язаних з економікою
(наприклад, податок з доходів громадян).
Кореляційний аналіз займає провідне місце у визначенні щільності зв’язку
між факторними та результативними показниками, що не перебувають у
функціональній залежності.
Регресивний аналіз в найбільшій мірі підходить для економетричного
прогнозування і включає 4 етапи для прогнозування доходів:
– визначення функціонального взаємозв’язку між визначеними джерелами
доходів чи видатків з однією чи двома незалежними змінними; один з підходів –
використання серії незалежних змінних, котрі найбільш прийнятні для фактичних
даних по доходах;
– збір фактичних даних по залежній змінній, яка аналізується і по кожній з
незалежних змінних;
– статистична оцінка передбачуваного взаємозв’язку, використовуючи
лінійну регресію;
– використання прогнозованої величини незалежної змінної для
прогнозування доходів чи витрат.
До статистичних методів прийняття рішень в плануванні та прогнозуванні
податкових надходжень відносять: теорію ігор і теорію масового обслуговування.
Цим методам необхідно приділяти особливу увагу в роботі фіскальних органів
щодо прогнозування поступлень в бюджет, тому зупинимося на них детальніше.
Однією із складових частин розділу математики є теорія ігор, положення якої
можуть бути використані для вирішення завдань типу: «що буде, якщо...»,
моделюючи ситуації, котрі виникають в результаті прийняття ряду управлінських
рішень ще до реалізації їх на конкретному об’єкті. У випадку одержання
незадовільних результатів ці рішення відхиляються.
Методи антагоністичних ігор дають можливість виявити слабкі місця у
взаємовідносинах платників з фіскальною службою. Формалізуючи конфліктні
ситуації математично, їх можна представити як гру двох, трьох і більше гравців,
кожний з яких переслідує ціль максимізації своєї вигоди за рахунок іншого.
Вирішення подібних завдань вимагає визначення та формулювання їх умов:
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- встановлення кількості гравців і правил гри;
- виявлення можливих стратегій гравців;
- визначення можливих виграшів.
У податковій роботі теорія ігор може використовуватися для прогнозування
обсягів майбутніх податкових надходжень в умовах, коли уряд держави може
притримуватись або стимулюючої, або стримувальної політики, а платники – теж
можуть займати дві стратегії: добросовісно сплачувати всі податки та обов’язкові
платежі; уникати сплати податків.
Таким чином, прогнозування управлінських рішень у сфері оподаткування
найбільш тісно пов’язано з плануванням. План і прогноз являють собою
взаємодоповнюючі один одного стадії планування при визначальній ролі плану як
ведучої ланки управління. До сучасних методів податкового планування і
прогнозування належать кількісні та статистичні, зокрема, в умовах реформування
вітчизняних фіскальних органів недостатньо застосовуються методи теорії ігор та
масового обслуговування.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА УНІВЕРСИТЕТУ
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Науковий керівник – к.е.н. Кліпкова О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Важливою складовою процесу професійно-особистісного становлення
майбутнього фахівця є освітнє середовище навчального закладу, в якому студент
виступає суб’єктом власного професійного розвитку, де відбувається
усвідомлення та прийняття змісту і технологій майбутньої професійної діяльності,
вибудовування індивідуально-творчого професійного стилю. Одним із таких
формуючих факторів є норми та правила, культура взаємовідносин суб’єктів
навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Відмітимо, що
вищий навчальний заклад функціонує як соціокультурна система, яка має
гармонізувати діяльність людини і суспільства через актуалізацію й гармонізацію
людських взаємовідносин, збереження наукового та професійного потенціалу.
Найважливішою метою діяльності вищого навчального закладу є позитивно
соціалізована особистість, яка має високу кваліфікацію, професійну етику,
спроможна успішно діяти в умовах динамічно змінюваної ситуації. Розвиток
особистості осмислюється як процес і результат її взаємодії із соціальнокультурним контекстом. У цьому контексті надзвичайно важливим є розуміння
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навчального закладу як такої соціокультурної системи, функції якої не
обмежуються лише підготовкою людини до професійної діяльності, а є
інструментом трансляції культури, де виробляються і поширюються новітні
соціокультурні цінності, підвищується духовний та інтелектуальний потенціал
суспільства.
Система цінностей, переконань, установок, що поділяються всіма
працівниками закладу та визначають поведінкові норми, в науковій літературі
визначається як корпоративна культура. Корпоративна культура вищого
навчального закладу включає в себе такі поняття, як: наявність у трудовому
колективі загального розуміння корпоративної iдеологiї; візуальна символіка
корпоративної iдеологiї (логотип); поведiнка членів трудового колективу у
вiдповiдностi з корпоративною iдеологiєю. Таким чином, корпоративну культуру
можна визначити як сукупнiсть прийнятих у даному вищому навчальному закладі
норм i правил поведiнки по вiдношенню до клієнтiв та партнерiв, а також
культуру міжособових стосункiв, тобто втiлення «духу ВНЗ», коли всi
спiвробiтники – від керiвникiв до виконавцiв – чітко усвiдомлюють завдання
організації i докладають максимум зусиль для їх реалізації. Університет – відкрита
до змін динамічна одиниця, що розвивається [1].
Важливим у розумінні корпоративної культури є те, що вона не постає
механічною сумою культур, носіями яких виступають окремі співробітники.
Вплив співробітників на формування корпоративної культури університету є
різним, що обумовлено силою їх особистості, формальним статусом в організації.
Однак, організаційна культура сучасного ВНЗ не завжди відповідає потребам його
розвитку в нових умовах зовнішнього середовища. Сьогодні вона багато чим
пов’язана з досвідом попередніх років, коли культурні цінності організації та
людей, які у ній працювали, створювались в іншому соціумі, орієнтованому на
інакші соціальні цінності. Як наслідок, виникає «культурний розрив», зумовлений
відмінностями між бажаними і фактичними культурними нормами і цінностями,
який негативно впливає на процеси адаптації ВНЗ до викликів сучасного
суспільства, його прогресивного розвитку.
Причини опору змінам в організаціях концентруються навколо трьох
основних протиріч: зміни конфліктують з особистими інтересами співробітників;
співробітники не розуміють і не приймають необхідності/неминучості змін,
бояться їх і/або не довіряють керівництву; в колективі склалося негативне
ставлення до будь-яких змін з боку керівництва, обумовлене дією психологічних
установок і цінностей, під впливом яких окремі співробітники та групи
взаємодіють один з одним. Як правило, найвищий ступінь опору прослідковується
в організаціях з низькою залученістю співробітників. Для того, щоб з’ясувати,
сприяє чи перешкоджає культура організації впровадженню необхідних змін,
необхідно визначити її тип і виміряти залученість співробітників [3].
Роз’язання корпоративних конфліктів в університеті, недопущення приватних
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конфліктів у внутрішньокорпоративних відносинах є важливою умовою
забезпечення успішної діяльності Університету.
В Університеті надається перевага розв’язанню конфліктів за допомогою
двосторонніх і багатосторонніх конструктивних переговорів. Заохочується
попередження потенційно конфліктних ситуацій. Про виникнення конфліктної
ситуації інформуються всі сторони, що мають можливості для оперативного та
ефективного розв’язання конфліктної ситуації. При розв’язанні конфлікту
дотримуються принципів справедливості і процедурної чесності.
Ухвалення рішень з ділових питань не повинно бути обтяжене особистими,
сімейними й іншими міркуваннями, що негативно впливають на судження
працівника або посадовця про те, які дії найбільше відповідають інтересам
Університету.
При виникненні конфліктної ситуації між підрозділами Університету
пріоритетним напрямом у розв’язанні конфлікту є інтереси Університету загалом.
Жоден із підрозділів не може користуватися винятковим правом на розв’язання
конфліктної ситуації на свою користь [2].
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Русин А. М.
Науковий керівник – к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.
Львівський торговельно-економічний університет

Транспорт – специфічна комунікаційна інфраструктурна галузь матеріального
виробництва і сфери обслуговування, яка забезпечує потреби господарства і
населення з усіх видів перевезень. Це матеріальна основа розвитку виробничо технологічних внутрішніх і зовнішніх зв’язків країни. Він бере участь у
перевезенні сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції та доставці
їх споживачам, а також перевозить пасажирів. Транспорт є необхідною умовою
територіального поділу праці, спеціалізації районів, їх комплексного розвитку.
Транспортний чинник здійснює вплив на розміщення і галузеву структуру
виробництва, без його врахування не можна досягти раціонального розміщення
продуктивних сил.
В Україні сформовано достатньо розвинутий ринок автотранспортних послуг,
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які надають підприємства різних форм власності. Транспортне обслуговування
підприємств та організацій здійснює здебільшого залізничний і автомобільний
транспорт, частину перевезень виконує також річковий, морський та повітряний
транспорт. Близько 71% всіх перевезень здійснюється автомобільним транспортом
(рис. 1). Це означає, що автотранспортні підприємства України займають значну
нішу на ринку транспортних послуг.
річковий
0,23 %

залізничний
21,46 %
морський
0,14 %
трубопровідний
7,26 %
авіаційний
0,01 %

автомобільний
70,90%

Рис. 1. Питома вага окремих видів транспорту України в перевезенні вантажів
у 2017 році [2]
Економічна криза останніх років негативно вплинула на розвиток усіх
галузей економіки: зменшився товарооборот підприємств торгівлі та громадського
харчування, випуск продукції на промислових підприємствах, скоротилися обсяги
заготівель та будівництва. Це, у свою чергу, значною мірою позначилося на
розвитку автомобільного транспорту. Проте, основні показники його роботи
свідчать, що у 2016 році намітилась тенденція поступового збільшення вантажо обороту та обсягів перевезень вантажів автомобільним транспортом (табл. 1).
Таблиця 1

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів
автомобільним транспортом України за 2013-2017 роки (сформовано за [2])
Роки
2013
2014
2015
2016
2017

млн. т/км
40487,2
37764,2
34431,1
37654,9
41178,8

Вантажооборот
у % до попереднього року
103,2
94,9
91,2
109,1
108,4

Обсяг перевезених вантажів
млн. т
у % до попереднього року
183,5
103,0
178,4
99,0
147,3
81,8
166,9
112,7
175,6
104,7

Як видно з табл. 2, вантажооборот автомобільного транспорту Львівської
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області у 2017 році становив 4604,1 млн. т/км і порівняно з 2016 роком збільшився
на 2,1%. Перевезено 23217,9 тис. т вантажів, що на 7,9% більше обсягу 2016 року.
У загальному обсязі перевезень автомобільним транспортом у Львівській
області автопідприємства займають 36,8%, на відміну від 11,2% загалом по
Україні. Питома вага вантажообороту автопідприємств теж значно більша, ніж в
середньому по Україні. Вона складає близько 60% [1].
Таблиця 2
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів автомобільним транспортом
Львівської області за 2013-2017 роки (сформовано за [1])
Роки

млн. т/км

2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
у тому числі
автопідприємства

4367,9
4564,4
4344,8
4511,1
4604,1
2759,4

Вантажооборот
у % до попереднього
року
102,8
104,5
95,2
103,8
102,1
103,7

Обсяг перевезених вантажів
у % до попереднього
тис. т
року
21362,1
103,1
20905,5
97,9
20581,3
98,4
21511,2
104,5
23217,9
107,9
8539,3

108,5

Природно, що негативні тенденції впливають на формування фінансового
результату в автотранспортних підприємствах. Проте, незважаючи на труднощі
останніх років, автомобільний транспорт поступово стає прибутковою галуззю. У
2017 році прибуток, отриманий за таким видом економічної діяльності, як
«Вантажний автомобільний транспорт» склав 701,8 млн. грн (табл. 3).
Таблиця 3
Чистий прибуток (збиток) підприємств України за видом економічної
діяльності «Вантажний автомобільний транспорт» за 2013-2017 рр.
(сформовано за [2])
Роки

2013
2014
2015
2016
2017

Підприємства,
Фінансовий
які одержали прибуток
результат
у % до загальної
фінансовий
(сальдо),
кількості
результат,
млн. грн
підприємств
млн. грн
-359,6
63,5
675,2
-2646,1
62,9
795,6
-1974,5
76,7
1063,3
-659,2
77,5
1474,1
701,8
77,6
1794,8

Підприємства,
які одержали збиток
у % до загальної фінансовий
кількості
результат,
підприємств
млн. грн
36,5
1034,8
37,1
3441,7
23,3
3037,8
22,5
2133,3
22,4
1093,0

У цілому за період 2014-2017 років питома вага підприємств, які одержали
прибуток, у загальній кількості підприємств поступово збільшується [2].
Незважаючи на прибуткову діяльність автотранспорту в цілому, в роботі
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автотранспортних підприємств є значні невикористані резерви. Так, зростання
обсягів перевезень можна досягти шляхом збільшення кількості замовлень від
підприємств та організацій різних систем та від приватних осіб; збільшенням
обсягів перевезень у міжнародному сполученні.
Дослідивши тенденції розвитку автомобільного транспорту та його значення,
можемо зробити такі висновки:
– автомобільний транспорт забезпечує розвиток усіх галузей економіки та
взаємозв’язок між територіально відокремленими й віддаленими підприємствами
та організаціями, здійснюючи також економічний та фізичний взаємозв’язок між
процесами продажів товарів, переробки продукції, виробництва й споживання;
– витрати автотранспортних підприємств впливають не лише на фінансовий
результат діяльності самих автотранспортних підприємств, але й на прибутковість
інших галузей в цілому;
– автомобільний транспорт являється прибутковою галуззю діяльності і має
значні внутрішні резерви для свого подальшого розвитку.
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МЕХАНІЗМИ ТА ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ДИСБАЛАНСІВ
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Сакаль М. М., Тарасенко Д. Л., Фаєвич Д. С.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Лупак Р. Л.
Львівський торговельно-економічний університет
Євроінтеграційний розвиток України на сучасному етапі відбувається в
умовах, коли внутрішній ринок не виконує в повній мірі свою важливу роль та
базові функції в забезпеченні життєдіяльності соціально-економічної системи
держави, економічного зростання та підвищення якості життя населення. Це
призводить до посилення концентрації і монополізації внутрішнього ринку,
погіршення ресурсної забезпеченості та зниження інвестиційно-інноваційної
активності його суб’єктів, тінізації ринку, диференціацій та деформацій розвитку
у регіональному та територіальному аспектах, перешкоджає системному розвитку
національного господарства. Негативні аспекти стану та характеристики розвитку
внутрішнього ринку призводять до зменшення реального ВВП, послаблення його
ролі у раціоналізації та підвищенні ефективності господарських зв’язків, економічному відтворенні, невиконання бюджетів за доходами, що в умовах обмежених
можливостей скорочення видатків призводить до зростання боргового тиску та
ризиків дефолту країни, зниження зайнятості та доходів населення, погіршення
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конкурентного середовища, інвестиційної привабливості територій [2, с. 4].
Негативно, що в умовах різкого зниження обсягів імпорту відбувається
посилення імпортозалежності внутрішнього товарного ринку. За період
2005-2017 рр. частка продажу вітчизняних товарів зменшилася з 70,5% до 52,3%
(на 18,2 в. п.). Ситуація особливо критична для непродовольчих товарів, де за цей
період показник знизився на 22,0 в. п. – до рівня 35,6%. Погіршення, хоча й
меншою мірою, спостерігається і щодо продовольства. При цьому державна
політика протидії імпортозалежності залишається недостатньо ефективною,
особливо, в галузево-регіональному аспекті. А це посилює ризики та загрози
економічній безпеці України, зокрема, в частині деформацій і диспропорцій
функціонування внутрішнього ринку, зниження ефективності та уповільнення
темпів нарощування внутрішнього виробництва, зменшення надходжень до
бюджетів, сповільнення відтворювальних процесів, посилення залежності
національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, зростання частки
іноземного капіталу в економіці держави [1, с. 5-6]. Відповідно, її розв’язання не
може відбутися в короткостроковій перспективі та не стосується впровадження
лише окремих заходів. Політика усунення імпортозалежності має бути
поступовою та комплексною. Її визначальними етапами є: ідентифікація
можливостей і потенціалу імпортозаміщення, відновлення позицій та становлення
конкурентоспроможного вітчизняного виробництва, удосконалення інституційно структурних характеристик розвитку внутрішнього ринку.
З огляду на суттєві відмінності національної економіки від держав ЄС за
темпами економічного зростання окремої важливості набуває реалізація
ефективного економічного механізму та засобів, здатних нівелювати або й
усунути проблеми зниження купівельної спроможності населення. Серед
першочергових заходів подолання бідності і підвищення купівельної
спроможності населення мають стати такі: перегляд і затвердження базових
державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної
плати, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) відповідно до реальних
потреб і ринкових умов; сприяння зростанню рівня заробітних плат через
законодавче закріплення у Генеральній угоді частки заробітної плати у структурі
доданої вартості на рівні не менше 35,0%; перегляд механізмів обліку,
оподаткування та вартості використання суб’єктами підприємництва державних і
комунальних ресурсів, що дозволить знизити податкове навантаження на доходи
фізичних осіб та малий бізнес [1, с. 11-12]. При цьому особливу увагу слід
приділити підвищенню рівня економічної активності населення в умовах
зростання безробіття, збільшення кількості тимчасово переміщених осіб шляхом:
реалізації державної програми зниження рівня безробіття за рахунок розвитку
малого та середнього бізнесу, а також покращення самозайнятості населення;
покращення доступності для населення публічних ресурсів (комунальної та
державної власності) та впровадження механізмів її залучення на засадах
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тимчасового використання для розвитку приватного бізнесу; впровадження
освітніх програм, в тому числі з використанням інструментів он-лайн освіти, з
метою засвоєння населенням інструментів ведення власного бізнесу, підвищення
фахового рівня самозайнятості та представників малого бізнесу; розробки і
впровадження спеціалізованої програми залучення ресурсів трудових мігрантів як
інвестицій у розвиток внутрішнього виробництва.
Проблема відсутності сформованої дієвої та дієздатної підприємницької (та в
цілому внутрішньоринкової) інфраструктури особливо актуальна для України з
урахуванням обраного євроінтеграційного вектора розвитку. Зміна ситуації
потребує модернізації механізмів та інструментів, які застосовувалися раніше в
цих цілях державними та місцевими органами влади і державного управління.
Доцільною є структурна модернізація та впровадження інноваційних інститутів
ринкової інфраструктури з використання таких механізмів трансформації, як:
передача функцій держави приватним елементам інфраструктури; розвиток
інститутів міжнародної співпраці (інституціональна інтеграція інфраструктури
підприємництва регіонів України з країнами ЄС); впровадження нових інститутів
інфраструктури в умовах євроінтеграції (електронної інфраструктури, лобіювання
інтересів, економічної безпеки); використання інноваційних форм і моделей
взаємодії; удосконалення компонент інфраструктури; децентралізація функцій
інституцій інфраструктури підприємництва регіонів [2, с. 45-46; 3, с. 136-142].
Важливим пріоритетом євроінтеграційної політики України вбачаємо
зниження рівня монополізованості товарних ринків та їх сегментів, а також
доступу вітчизняних товарів до роздрібних торговельних мереж шляхом
формування для цього прозорого, справедливого і рівного конкурентного
середовища. Це можливо досягти шляхом розширення ролі громадськості та
суспільного сектору у контролі регіональної влади. Для цього слід забезпечити
(бажано інституціональним шляхом) розширення компетенцій асоціативних
громадських та підприємницьких організацій, співпрацю організацій
громадянського суспільства та асоціативних підприємницьких структур, посилити
взаємодію регіональних органів державної влади, бізнес-асоціацій та організацій
громадянського суспільства щодо ідентифікації та протидії випадкам
монополізації і незаконного використання її переваг [4, с. 107-109]. Вважаємо, що
дієвими можуть бути заходи щодо стимулювання збільшення частки в
регіональній економіці юридичних форм господарювання в посередництві,
завдяки чому зменшаться обсяги готівкових тіньових розрахунків, покращиться
відповідальність суб’єктів бізнесу, легалізуються бізнес-операції тощо. Також
важливо органам державного управління активізувати діяльність з виявлення і
протидії необліковуваним торговельним операціям, що вимагатиме змінити
технології перевірки їх достовірності та відповідності чинному законодавству.
Державна політика повинна передбачати постійну роботу із внутрішніми
підприємствами, щоб переорієнтувати їх на розвиток споживчого ринку через
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насичення його вітчизняними товарами.
У підсумку, досягнення цих пріоритетів потребує створення необхідного
інституційно-правового (елементами якого є норми, правила та об’єкти
інфраструктури, а головне призначення – забезпечення координації діяльності та
функціонування суб’єктів системи економічної безпеки підприємництва і
виконання покладених на них функцій) та організаційно-економічного механізму
(організації системи управління в аналізованій сфері, утворення необхідного
порядку, забезпечення її організованості та впорядкування, а також застосування
економічних механізмів та важелів у макроекономічній, податковій, фінансово кредитній, інвестиційній, інноваційній, виробничій, зовнішньоекономічній та
інших сферах задля стимулювання розвитку економічних процесів і явищ в
обраному євроінтеграційному векторі).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
к.е.н., проф. Скибінський С. В., Ракочій Л. П.
Львівський торговельно-економічний університет
Важливою складовою забезпечення маркетингового підходу до управління у
будь-якій сфері є маркетингові дослідження, в тому числі цільових користувачів
товарів та послуг. Для виявлення основних ознак конкурентоспроможності
освітніх послуг нами було проведене анкетне опитування студентів Львівського
торговельно-економічного університету.
Велике значення для створення портрета потенційного клієнта у будь-якій
галузі є його життєві цінності. Відповіді щодо пріоритетності для опитаних
певних життєвих потреб засвідчили, що на перше місце вони ставлять
заощадження (середній рейтинг 3,42), на друге місце – освіту (3,18), на третє –
повсякденні витрати (3,10). Два останні місця посіли бізнес (2,79) та нерухомість
(2,55). Це пояснюється наступними міркуваннями. Ситуація в суспільстві доволі
невизначена, тому більшість людей роблять певні заощадження, оскільки не
впевнені у завтрашньому дні. Бізнесом займаються лише 13% опитаних, тому його
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рейтинг не досить високий. Нерухомість можна розглядати також як спосіб
заощадження чи вкладання коштів або той таки бізнес (можна здавати квартиру чи
землю в оренду). Проте, освіта – це можливість отримати певний фах, а, відтак, і
високооплачувану роботу, яка зможе забезпечити задоволення потреб людини та
підвищити її впевненість у майбутньому добробуті. Тому його рейтинг досить
високий – другий пріоритет.
Ми спробували здійснити рейтингування найбільших ВНЗ м. Києва та
Західного регіону за результатами опитування. «Лідерами незнання» серед
опитаних є Буковинський державний фінансово-економічний університет (про
нього невідомо нічого, крім назви – 90% опитаних), Чернівецький НУ (79%),
Хмельницький НУ та Тернопільський НЕУ (по 72%) та МАУП (62%).
Лідерами по інформованості серед опитаних є цілком очікувано ЛНУ
ім. І. Франка та НУ «Львівська політехніка» (лише 7% опитаних про них нічого не
знають). Ще кращі позиції у Львівського банківського інституту (лише 3% нічого
не знають). Знайшовся і 1 респондент (студент ЛТЕУ), який нічого не знає про
свою «альма матер». Про відомі київські ВНЗ – КНЕУ та КНТЕУ – нічого не
знають 34% опитаних. Подальший аналіз результатів опитування засвідчив, що
найвищі місця (1, 2, 3) у рейтингу отримали ті ж самі ВНЗ, про які опитані
володіють достатньою інформацією – НУ «ЛП», ЛНУ ім. І. Франка, ЛТЕУ.
Проте, поінформованість про університет ще не означає його вибір. На вибір
вищої школи можуть вплинути багато чинників, в тому числі фаховість
викладачів, організація навчального процесу, його матеріально-технічне
забезпечення тощо. Найважливішими факторами вибору університету є
працевлаштування після завершення навчання, рівень кваліфікації науковопедагогічного персоналу та навчальний процес. Ці фактори мають найвищі
середньозважені оцінки важливості.
Якщо проаналізувати розподіл важливості для опитаних окремих факторів, то
можна зробити наступні висновки:
– найбільше на вибір університету впливає можливість працевлаштування –
45% опитаних поставили цей фактор на перше місце, науковий рівень викладачів
(відповідно, 38%), навчальний процес (10%);
– найменш важливими при виборі ВНЗ є матеріально-технічне забезпечення
(аудиторії, лабораторії, комп’ютери, Інтернет) – ці фактори поставили на п’яту
позицію 38% опитаних. Решта факторів на останні місця поставили 3%
(кваліфікація персоналу), 7% (навчальний процес), 14% (працевлаштування), що
свідчить про значимість їх у процесі вибору ВНЗ.
Для проведення ефективної профорієнтаційної роботи важливе значення має
інформація про те, з яких джерел абітурієнти дізнаються про ВНЗ. Найбільш
використовуваним джерелом інформації про ВНЗ, як і очікувалось, є офіційний
сайт університету. Його відвідували 76% опитаних. Найменш вагомими виявились
реклама в ЗМІ (7% опитаних) та оголошення у школі (17% опитаних).
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Якщо проаналізувати частки окремих джерел інформації в загальній кількості
відповідей респондентів (було запропоновано обрати не більше 3-х
найвагоміших), то можна зробити такі висновки. Інтернет є найважливішим
каналом комунікації університету з потенційними абітурієнтами. Інформація на
сайті та у соціальних мережах відзначена практично у половині відповідей
респондентів (сумарно 49%). Не менш важливим каналом є особисті неформальні
комунікації потенційних абітурієнтів з безпосереднім оточенням та випускниками
університету (відповідно, 16% та 12% відповідей). Їх схвальні відгуки формують
позитивний імідж університету та сприяють вибору. Зустрічі з представниками
університету (формальні чи неформальні) також є достатньо вагомим джерелом
інформації про університет (12% відповідей). Причому найвагоміший вплив
справляють зустрічі безпосередньо у ході самої вступної кампанії, а також
звернення представників університету телефоном. Такий традиційний у багатьох
сферах канал комунікації, як реклама в ЗМІ, практично неважливий для вибору
університету (3%). Хоча, можливо, це наслідок неправильно обраної стратегії
реклами в ЗМІ.
Крім джерела інформації, важливий її зміст. Найважливішою інформацією,
яку шукають потенційні абітурієнти при виборі ВНЗ, є: перелік спеціальностей –
важливо для 83% опитаних (це цілком зрозуміло, адже більшість абітурієнтів
шукають не просто університет, а конкретний фах); кваліфікація викладачів –
важливо для 76% опитаних (це абсолютно виправдано, адже саме високий рівень
кваліфікації професорсько-викладацького складу є основною запорукою якості
освітньої послуги та конкурентних позицій університету на ринку освіти);
інформація про можливості працевлаштування, а також конкретні вміння та
навички, які отримають студенти після завершення університету – важливо для
69% опитаних (така інформація необхідна потенційним студентам, щоб не просто
знати назву своєї спеціальності чи професії, але й дізнатись, чого конкретно вони
зможуть навчитись і в якій сфері можна застосувати набуті знання, вміння та
компетенції); предмети, що будуть викладатись – важливі для 59% опитаних
(сучасний ринок праці вимагає від випускників не просто загальних знань, деяких
вмінь зі спеціальності та хорошого світогляду. Є потреба у спеціальних
компетенціях, які дозволять випускникам без додаткової підготовки приступити
до виконання своїх посадових обов’язків, тому перелік предметів є важливим,
причому не стільки загальний перелік, скільки наявність фахових предметів та
відсутність тих, що вже вивчались у школі); розмір оплати за навчання – важливо
для 51% опитаних (цінова конкуренція працює у багатьох сферах ринку, проте, в
сфері освіти ціна повинна виступати показником якості та, водночас, бути
доступною для потенційних вступників); інша інформація менше зацікавлює
потенційних вступників – відзиви роботодавців (25%), кар’єра випускників (24%),
рівень акредитації ВНЗ (17%) (це можна пояснити або недостатністю цієї
інформації, зокрема, відзивів роботодавців чи кар’єрних успіхів випускників, або тим,
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що ця інформація і так відома абітурієнтам, зокрема, про рівень акредитації ВНЗ).
Опитані, насамперед, ознайомлювались з тими напрямами діяльності
університету, з якими будуть безпосередньо стикатись у процесі навчання. Це,
зокрема, приміщення (41%), навчальні плани та програми, у яких є перелік
предметів (38%). Ліцензія та сетифікат МОН імовірно цікавили опитаних
(відповідно, 23% та 11%), оскільки в цих документах зазначається перелік
спеціальностей, обсяг прийому на перший курс, термін дії. Наукові досягнення
менше зацікавили потенційних вступників (14%), оскільки ще не всі вони
усвідомлюють їх значення для забезпечення навчального процесу. З підручниками
та посібниками також знайомилось лише 3% опитаних, оскільки не всі вони є у
вільному доступі, а бібліотека абітурієнтів не обслуговує.
Подальше узагальнення результатів опитування та здійснений нами SWOTаналіз дозволив сформулювати наступні конкурентні переваги ЛТЕУ:
1) інноваційни розвиток (використання нових інтернет-технологій навчання,
впровадження інноваційних технологій навчання, зокрема, впровадження та
розвиток дистанційного та дуального навчання);
2) надання нових якісних освітніх послуг для традиційних груп споживачів
(відкриття нових галузей знань та спеціальностей, освітніх програм, які
користуються попитом на ринку праці; оновлення та вдосконалення змісту
навчання на існуючих освітніх програмах);
3) надання нових видів освітніх послуг для нових груп споживачів освітніх
послуг (перепідготовка осіб, які втратили роботу, здобуття нового фаху,
підвищення кваліфікації для осіб, які працюють в різних сферах, здобуття другої
додаткової освіти; проведення різноманітних тренінгів для тих, хто цікавиться
певними сферами науки, тощо);
4) підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічного персоналу
Університету (освоєння нових методів та технологій навчання, освоєння нових
напрямів науки та освіти, самоосвіта та самовдосконалення);
5) соціальне партнерство та додаткові можливості для студентів (можливість
опанування, крім фаху, декількох іноземних мов; можливість проходити практику
та стажування у закордонних і провідних вітчизняних компаніях; можливість
участі у програмах міжнародного обміну; залучення до навчального процесу
фахівців зі сфери бізнесу з метою збагачення досвідом, активації можливостей,
пошуку нових ідей та ресурсів).
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВОЮ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Тимошенко І. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Поняття «фіскальна політика» розглядають у широкому та вузькому
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розумінні. У широкому тлумаченні фіскальна політика – це поняття макроекономічного рівня і означає систему регулювання урядом країни фінансових
відносин між державою та суб’єктами господарювання за допомогою засобів
бюджетної та податкової політики. У вузькому сенсі «фіскальна політика» це
сукупність урядових заходів у сфері оподаткування та державних видатках, які
спрямовані на формування та використання доходів бюджетів держави, а також
досягнення певних соціально-економічних цілей в національній економіці [1, с. 61].
Інструменти фіскальної політики є важливими елементами здійснення
державою фіскальної політики, оскільки за допомогою цих інструментів
здійснюється наповнення бюджету фінансовими ресурсами та їх розподіл і
перерозподіл між бюджетами різних рівнів та ін. Держава повинна ефективно
використовувати ці інструменти для того, щоб виконувати покладені на неї
функції.
Інструменти фіскального регулювання включають: податкові ставки й пільги;
спеціальні режими оподаткування; розстрочення і відстрочення податкових
платежів; податкове навантаження, видатки бюджету; бюджетні інвестиції;
трансферти; бюджетний дефіцит.
Фундаментальними цілями фіскальної політика є:
– пом’якшення циклічних коливань економіки шляхом бюджетного
фінансування державних витрат та регулювання ставок оподаткування;
– стабілізація економіки та забезпечення сталих темпів економічного
зростання;
– забезпечення ефективної зайнятості та контрольованої помірної інфляції.
Розглянемо основні інструменти фіскальної політики України на прикладі
формування і використання Державного бюджету України.
Доходи Державного бюджету складаються із податкових (їх частка склала у
2017 р. 79%), неподаткових (16,2%), доходів від операцій з капіталом (0,04%),
доходів від іноземних держав (0,2%), цільових фондів (3,8%) та офіційних
трансфертів (0,8%). У 2017 році до Державного бюджету надійшло 627,2 млрд. грн
податкових надходжень, що на 123,3 млрд. грн (24,2%) більше відповідного
показника минулого року. Якщо розглядати податкові надходження в розрізі їх
окремих складових, то помітно, що приріст відбувся в усіх секторах. Склад та
динаміку податкових надходжень бюджету розглянуто у рис. 1.
Найбільше зростання обсягів надходжень за рік продемонстрували:
– податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (34,2 млрд. грн або
67,7%);
– внутрішні податки на товари та послуги (96,6 млрд. грн або 29,7%);
– податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової
вартості (27,8 млрд. грн або 24,3%).
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Рис. 1. Склад і динаміка податкових надходжень Державного бюджету України у
2013-2017 рр., млн. грн
Основну частину доходів бюджету складають надходження із ПДВ (39,6%),
акцизного податку (13,6%), податку і збору із доходів фізичних осіб (9,5%),
податку на прибуток підприємств (8,4%) (рис. 2).
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Рис. 2. Структура доходів Державного бюджету України у 2017 р.
Аналіз бюджетних видатків за 2013-2017 рр. дає підстави стверджувати, що у
їх структурі в останні роки відбулися певні зміни (рис. 3).
У структурі видатків спостерігається зростання частки видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення й громадський порядок, безпеку та судову владу
і зменшення частки інших видатків державного бюджету, в тому числі й видатків
соціального спрямування. Ріст в абсолютному вираженні спостерігається за
більшістю видатків. Винятком є скорочення видатків на використання товарів і
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послуг; соціальних видатків та інших поточних видатків бюджету. На
сьогоднішній день видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення значно
перевищують видатки на економічну діяльність, що, на нашу думку, і є причиною
гальмування економічного розвитку країни.
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Рис. 3. Структура видатків Державного бюджету України у 2017 р.
Обсяг дефіциту державного бюджету відносно ВВП у 2017 році становив
1,6% ВВП, він зменшившись на 1,3 в. п. порівняно з попереднім роком та на
2,6 в.п. порівняно із 2013 роком (рис. 4). Помітне зменшення бюджетного
дефіциту в умовах відновлення економічного зростання вказує на позитивну
динаміку проведення реформ в 2017 році, що означає впровадження урядом
стимулюючої бюджетно-податкової політики, яка зробила всій внесок у
пожвавлення економічної діяльності.
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Рис. 4. Показники Державного бюджету України за 2013-2017 рр.
110

Дефіцит бюджету покривається за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел
покриття. В Україні сьогодні для покриття бюджетного дефіциту випускаються
облігації внутрішньої державної позики. Значну роль у джерелах покриття
бюджетного дефіциту відіграють зовнішні позики. Державних запозичень у 2017
році здійснено на суму 478,7 млрд. грн; погашення – на суму 363,5 млрд. грн та
коригування – на суму 5,2 млрд. грн.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ
НА РИНКУ ПРАЦІ
Ткач Р. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Пучкова С. І.
Одеський національний політехнічний університет
Розвиток ринку праці у напрямку підвищення рівня зайнятості населення та
покращення його якісних характеристик є важливою передумовою економічного
зростання будь-якої країни. Одним з найпроблемніших сегментів ринку праці в
кожній країні є молодіжний ринок праці. Молодій людині складно знайти робоче
місце за причини невеликого досвіду у вирішенні власних життєвих проблем,
зокрема, недосвідченості у питаннях пошуку роботи, яка б відповідала рівню
кваліфікації цієї особи. В результаті рівень молодіжного безробіття як в Україні,
так і в інших країнах набагато вищий за значення цього показника для інших
верств населення [1, c. 52].
За даними статистичного відомства Євростат, майже шість мільйонів людей,
яким ще не виповнилося 25 років, не мають роботи. Рівень безробіття населення у
віці 15-24 років у 2016 році у країнах ЄС-28 склав 21,9%, тобто був майже удвічі
вищим, ніж серед дорослих (10,2%). В Україні також найвищий рівень безробіття
(за методологією МОП) спостерігався серед молоді віком 15-24 роки, а найнижчий
– серед осіб віком 40-59 років [2, c. 300].
З огляду на високий рівень молодіжного безробіття в Україні особливої
актуальності в наукових дослідженнях набуває проблематика регулювання
конкурентоспроможності молоді на ринку праці.
В наукові роботі В. І. Приймак, Н. В. Міщук розкрито сутність поняття
конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Конкурентоспроможність молоді
на ринку праці певної територіальної одиниці (регіону чи держави) – це
сукупність якісних і кількісних характеристик робочої сили молодих людей цієї
території з урахуванням синергетичного ефекту їх спільної діяльності, а також
можливості цього територіального формування до розвитку його людського
потенціалу, здатність використати вміння, навички, компетенції та інші якості
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молодих осіб, які впливають на їхні конкурентні переваги на регіональному чи
національному ринку праці [1, c. 54].
Непропорційне співвідношення молодіжного і «дорослого» безробіття
свідчить про низьку конкурентоспроможність молоді на ринку праці. Причинами
цього дослідники виділяють:
1) недостатню профорієнтацію, відсутність досвіду пошуку роботи,
інформації щодо стану ринку праці, необізнаність щодо ефективності
різноманітних шляхів пошуку роботи;
2) невдалий початок трудового життя. Відсутність джерела доходів у момент
після закінчення навчання змушує молодих людей, в тому числі випускників
вищих і середніх професійних навчальних закладів, погоджуватися на роботу, яка
не відповідає їхнім потребам і професійній підготовці;
3) недостатню мобільність. Молоді люди, які тільки починають своє трудове
життя, у поодиноких випадках мають достатньо ресурсів для переїзду з метою
пошуку роботи в інші регіони країни;
4) потребу у додаткових витратах на спеціальну підготовку молодих
спеціалістів до роботи на новому робочому місці для роботодавця, що пов’язане з
неефективною професійною підготовкою в період навчання. Фахівці МОП
переконані, що молоді люди повинні також мати право доступу до якісних
робочих місць. Вони повинні одержувати можливість проходити професійну
підготовку, а в умовах відсутності постійної роботи – мати інші альтернативи
економічної активності [3, c. 78].
Відсутність роботи у молоді ускладнює формування її професійних навичок
та негативно впливає на її конкурентоспроможність на ринку праці. Крім того,
незначний трудовий досвід чи його відсутність ускладнює працевлаштування
молоді, що є фактором зростання довготривалого безробіття, соціальної
напруженості (в тому числі криміногенної ситуації) та ризику опинитися за межею
бідності чи в соціальній ізоляції [2, c. 301].
Важливим фактором підвищення конкурентоспроможності молоді є її
професійна готовність до майбутнього працевлаштування. У зв’язку з цим
необхідно змінювати застарілі підходи до навчання.
Освітні програми повинні бути скеровані, в першу чергу, для розвитку
особистості та креативності молодої людини, що є надзвичайно важливим
елементом навчання конкурентного молодого покоління, яке здатне до постійного
самовдосконалення та самонавчання, що стане невід’ємним інструментом в
подальшому розвитку особи [4, c. 99].
Молода людина часто відчуває брак практичного досвіду, адже набуті
теоретичні знання дуже складно перекласти на практичну сферу. Одним з
ефективних методів подолання цієї проблеми є встановлення кооперації між
навчальними закладами та представниками ринку праці. Досліджуючи процес цієї
взаємодії, можна виділити два основні напрямки: по-перше, через підвищення
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контролю над навчальним процесом; по-друге, через коректування самого
навчального процесу. Закордонні фірми встановлюють контроль над навчальним
процесом, який виражається в спільній розробці всієї навчальної програми для
відібраних ними студентів, недивлячись на те, що не усі вони будуть працювати в
цих фірмах [4, c. 101].
У даному аспекті слід зазначити, що МОП розглядає, по суті, два вектори, за
якими має спрямовуватись професійне навчання молоді. По-перше, це учнівство,
що сполучає учнівство на виробництві з навчанням у школі. В Австрії, Данії,
Німеччині та Швейцарії відносно низький рівень безробіття серед молоді часто
пояснюється системою учнівства, яка з успіхом забезпечує велику кількість
молодих людей якісною освітою і професійною підготовкою за спеціальностями,
що користуються попитом у роботодавців. А залучення соціальних партнерів до
розробки та здійснення програм забезпечує відповідність цих програм учнівства
вимогам ринку праці.
Другим напрямом професійної підготовки за ідеєю МОП є навчання молоді
професіям у сфері інформаційно-телекомунікативних технологій (ІКТ), що мають
у своєму розпорядженні потенціал створення робочих місць для молоді з будь яким рівнем освіти. Для розвитку цього сектора уряди таких країн, як Китай, Індія,
Малайзія та Республіка Корея, інвестують кошти у державну інфраструктуру або
державні служби з метою створення робочих місць, пов’язаних з ІКТ, залучаючи
тим самим високоосвічених молодих працівників [3, c. 81].
Новим підходом у роботі з молоддю в країнах ЄС є програма «Молодіжна
гарантія», метою якої є забезпечення молодих людей віком до 25 років
можливістю отримати пропозиції гідної роботи. Програма «Молодіжна гарантія»
включає:
– профорієнтацію, планування кар’єри (спрямовані на вирішення питань, які
пов’язані з вибором професії, з професійною кваліфікацією, а також з отриманням
роботи в перехідний період між навчанням та початком трудової діяльності);
– закінчення курсів з підвищення кваліфікації (для молоді з незакінченою
освітою другого чи вищого ступеня, а також для молоді, у якої досвід не
відповідає потребам ринку праці);
– гарантовану освіту (надання можливості отримати гарантовану освіту після
закінчення основної загальноосвітньої школи і працевлаштуватися);
– надання другої освіти;
– підвищення мобільності претендентів;
– розвиток професійних навиків дорослої молоді (програма пропонує
молодим людям у віці 20-29 років, які не мають вищої освіти, можливість здати
професійні іспити та пройти професійне навчання), тощо [2, c. 301].
Слід зауважити, що у підвищенні рівня конкурентоспроможності особи
неабияку роль відіграє самоосвіта, оскільки в сучасному динамічному світі дуже
швидко відбувається старіння знань. Тому кожній людині потрібно постійно
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оновлювати свої знання, вдосконалювати вміння та професійні навики не тільки за
посередництва закладів освіти, але й самостійно, за необхідності перенавчатися,
оскільки без цього є ймовірність втратити свою кваліфікацію.
Вважаємо, що дані заходи сприятимуть вирішенню питання підвищення
конкурентоспроможності молоді на ринку праці та якісно піднімуть готовність до
працевлаштування у майбутньому.
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ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Филик В. С.
Науковий керівник – к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Ліси України за своїм призначенням і розташуванням виконують переважно
водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і
забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах.
Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України,
становить 10,4 млн. га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю 9,6 млн. га.
Лісистість України становить 15,9%. Але, незважаючи на досить невелику
лісистість території, Україна займає 9-те місце у Європі за площею лісів та 6-те
місце за запасами деревини. За 50 років лісистість зросла майже у півтора рази.
Лісорослинні умови в Україні вкрай неоднорідні, тому ліси поширені територією
держави нерівномірно. Лісистість варіює від 3,7% в Запорізькій до 51,4% в
Закарпатській областях [1].
Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких
домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Хвойні
насадження займають 43% загальної площі, зокрема, сосна – 35%. Твердолистяні
насадження становлять 43%, зокрема, дуб і бук – 37%. Запас деревини в лісах
оцінюється в межах 2,1 млрд. м3. За 2017 рік висівання і садіння проведено на
площі 34,7 тис. га, у тому числі створено 1,7 тис. га нових лісів, а також до
лісовідновлення зараховано 18,5 тис. га природного поновлення. Загалом
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відновлено 53,2 тис. га лісу [1].
За 2017 рік підприємствами галузі від усіх видів рубок заготовлено 15950 тис. м3
деревини, що на 412 тис. м3 або на 2,5% менше в порівнянні з 2016 роком. У 2017
році загальний обсяг реалізації деревини у круглому вигляді на внутрішній ринок
становить 12632 тис. м3 на загальну суму 10,1 млрд. грн, що у порівняння з 2016
роком відповідно на 958 тис. м 3 та 2 млрд. грн більше. На зовнішній ринок
реалізовано 883 тис. м3 дров на загальну суму 0,7 млрд. грн, що у порівнянні з
2016 роком, відповідно, на 1655 тис. м3 та 2 млрд. грн менше. Станом на
01.01.2018 р. на складах підприємств галузі знаходиться 1049 тис. м 3
лісопродукції, що в порівнянні із залишками на початок 2017 року на 130 тис. м 3
або на 14% більше. Найбільші обсяги лісопродукції знаходяться на складах
підприємств Житомирського управління – 188 тис. м3, Київського – 100 тис. м3,
Закарпатського – 100 тис. м3, Луганського – 70 тис. м3, Харківського – 69 тис. м3 [3].
У 2017 році розпочато роботи щодо співпраці з бізнесом, адже в країнах
Європи заготівлею деревини займається приватний сектор, який спеціалізується
на цих питаннях. Так, в лісах Держлісагентства майже 10,4 млн. м3 або 66%
деревини заготовлено найманими бригадами. Найбільший відсоток заготівлі
деревини на умовах підряду в Київському облуправлінні – 92%, Миколаївському –
92%, Одеському – 89%, Харківському – 86% [1].
Деревообробними підрозділами галузі перероблено близько 2 млн. м3
деревини. В умовах відсутності бюджетного фінансування галузі, розвиток
власного
деревообробного
виробництва
допомагає
лісогосподарським
підприємствам забезпечувати ведення лісового господарства. Збільшили обсяги
переробки деревини підприємства Житомирського облуправління на 117 тис. м3,
Волинського – на 79 тис. м3, Київського – на 35 тис. м3, Сумського – на 52 тис. м3,
Чернігівського – на 29 тис. м3, Рівненського – на 20 тис. м3 [3].
З метою забезпечення прозорості ринку деревини у січні 2018 року було
видано наказ Держлісагентства, яким, зокрема, зобов’язано припинити реалізацію
підвідомчими лісогосподарськими підприємства деревини за прямими договорами
підрядникам, що виконують роботи по заготівлі деревини та не беруть участь в
аукціонних торгах. Окрім того, заборонено реалізовувати споживачам дров’яну
деревину дуба для технологічних потреб виробничо-технічного призначення.
У 2017 році успішно започаткований продаж деревини на аукціонних торгах
в електронній формі. ДП «ЛІАЦ» розроблено програмне забезпечення для
проведення торгів. У 2018-2019 роках поставлено завдання збільшити обсяги
продажу деревини через електронний торговельний майданчик.
В усіх лісогосподарських підприємствах Держлісагентства впроваджена і
функціонує система електронного обліку деревини (ЕОД). Система забезпечує
облік лісових ресурсів в on-line режимі за рахунок маркування деревини
спеціальними бирками зі штрих-кодом та застосування мобільних електронних
пристроїв при здійсненні облікових операцій в лісових умовах. На сьогодні ЕОД
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застосовується для 73% лісів України, а в 27% лісів деревина не обліковується.
Бюджетне фінансування Держлісагентства у 2017 році виділялось лише за
такими бюджетними програмами: 2805020 «Дослідження, прикладні розробки та
підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства» (7142,6 млн. грн);
2805010 «Керівництво та управління у сфері лісового господарства» (88551,4 млн.
грн) [1]. Проте, в кінці 2017 року Уряд затвердив «Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового
і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення
захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг» [1], що дає
можливість, при виділенні фінансування, використовувати бюджетні кошти для
забезпечення діяльності лісогосподарських підприємств у наступних роках.
Досягненням 2017 року є внесення змін до статті 98 Лісового кодексу
України щодо порядку фінансування заходів з ведення лісового і мисливського
господарства, охорони і захисту лісів. Зокрема, вилучено норму, де фінансування
зазначених заходів прив’язувалося до наявності державної цільової програми [1].
Для вирішення питання фінансування лісогосподарських заходів
Держлісагентством активно проводиться робота з утворення Державного фонду
розвитку лісового господарства. З метою мінімізації втрат бюджету для утворення
Державного фонду розвитку лісового господарства Держлісагентством
запропоновано збільшення рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої від рубок головного користування на
65% проти 2017 року. Крім того, запропоновано наповнення фонду за рахунок
частини чистого прибутку (доходу) державних лісогосподарських підприємств до
спеціального фонду державного бюджету.
У відповідності до обласної цільової Програми розвитку лісового
господарства Львівської області на 2017-2021 роки підприємствам управління із
загального фонду обласного бюджету було виділено 1,5 млн. грн, за рахунок яких
створено 204,2 га лісових культур, здійснена закупівля обладнання для
вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою [2].
Загальні обсяги відтворення лісів за 2017 рік склали 3033 га. Зокрема,
створено 1654 га лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на
площі 1379 га, що становить 45% від всього обсягу лісовідновлення. За 2017 рік
проведено 10084 га доглядів за лісовими культурами при плані 9631 га, що
становить 104,7%. Рубки формування та оздоровлення лісів проведено на площі
15,6 тис. га, в ході яких заготовлено 365,9 тис. м 3 ліквідної деревини, в тому числі
рубки догляду в молодняках проведені на площі 2,9 тис. га. За період з початку
року підприємствами управління від всіх видів рубок заготовлено 914,3 тис. м 3
деревини, в тому числі на рубках головного користування – 549,8 тис. м3. З метою
забезпечення вітчизняних переробників деревини сировиною, на спеціальних
аукціонах було реалізовано 74,4 тис. м 3 деревини, на загальних аукціонах – 200,8
тис. м3. На власних виробничих потужностях перероблено 170,6 тис. м3 деревини,
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що на 5,1 тис. м3 більше ніж за відповідний період минулого року. Обсяг реалізації
продукції лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ склав 860,5
млн. грн або 114,4% до минулого року [4].
Загалом у 2017-2018 роках в межах компетенції та відповідно до покладених
урядом та державою завдань Держлісагентством та лісогосподарськими
підприємствами забезпечено охорону, захист, раціональне використання й
відтворення лісів, мисливської фауни, підвищення ефективності лісового та
мисливського господарства.
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В сучасних умовах ринкових відносин питання захисту конкуренції та
недопущення зловживання ринковою владою монополістичних структур є
особливо актуальним. Монополія – це окремі крупні підприємства, об’єднання
підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції
певного виду і, таким чином, займають монопольне становище на ринку,
впливають на процес ціноутворення і отримують більш високі (монопольні)
прибутки. В Україні монополії мають свої особливості. У світі монополізм є лише
у виробничій сфері, а в Україні – майже в усіх. Причиною цього стала командноадміністративна система колишнього СРСР, наслідки якої спостерігаються і
сьогодні [2, c. 215]. Вивченням монополій займалися такі вчені, як Р. Грецький,
В. Лагутін, О. Перваков, В. Полуянов та інші.
Як господарські організації, монополії мають пріоритетну роль в соціально економічному розвитку країни. По-перше, продукція монополістів частіше за все
більш високої якості. По-друге, величезні монополістичні об`єднання вносять
вагомий вклад у ВВП країни, забезпечують конкурентоспроможність національної
економіки.
Проте, все має зворотню сторону. Монополія все ж розглядається як
негативне явище і несе за собою негативні наслідки. По-перше, при монопольній
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організації ринків має місце алокативна неефективність, яка досягається тоді, коли
ціна товару відповідає граничним витратам на його виробництво. Прикладом
алокативної неефективності в Україні є існуюча практика встановлення тарифів у
такій монополізованій галузі, як електрозв’язок. По-друге, монополія суперечливо
впливає на науково-технічний прогрес, адже масштаби монополії дають змогу
виділяти значні кошти на проведення наукових досліджень та розробку нових
технологій. Однак, у чистого монополіста немає постійних стимулів до науковотехнічного прогресу, тому він може дозволити собі бути неефективним. По -третє,
монополіст вважає за доцільне продавати менший обсяг продукції та призначати
вищі ціни, ніж це зробив би конкурентний виробник. Тому споживачі змушені
сплачувати свого роду монопольний податок, оскільки ціни на продукцію
встановлюються вищі, ніж середні витрати на виробництво. Цей своєрідний
«податок» становить економічний прибуток монополіста [1, c. 64-65].
З 1992 р. в Україні діє закон «Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності». Даний закон
передбачив утворення спеціального Антимонопольного комітету України. Згідно з
методикою Антимонопольного комітету України, монополіст – це фірма, частка
ринку якої більше 35% . За даними Антимонопольного комітету України, щорічно
близько 60% порушень антимонопольного законодавства чиняться природними
монополіями [3, c. 315]. В основному порушення стосуються питань ціноутворення та цінової дискримінації.
На державному рівні існують такі шляхи подолання монополізму:
1) у разі суспільної необхідності та з метою усунення негативного впливу на
конкуренцію органи державної влади повинні здійснити заходи антимонопольного
регулювання відповідно до вимог законодавства;
2) проти монополій треба застосовувати високе оподаткування монопольних
прибутків, контроль за цінами на продукти виробництва монопольних утворень,
адміністративне покарання за порушення антимонопольного законодавства,
переведення монополій у державну власність;
3) реорганізація монопольного утворення, що підлягає примусовому поділу,
здійснюється на розсуд суб’єкта господарювання за умови усунення
монопольного становища цього утворення на ринку.
Очевидно, що на сьогодні існує проблема монополізму в Україні. Монополізм
підриває конкуренцію як основу ринкового саморегулювання. Тому однією з
функцій держави в сучасних умовах є обмеження монополізму, підтримка
конкурентного середовища. На сучасному етапі розвитку економіки актуальним є
формування і проведення розумної конкурентної політики, антимонопольного
регулювання економіки. Саме в процесі переходу до ринкової економіки
необхідно створити такий механізм демонополізації, який би відповідав сучасному
розвитку економіки.
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Секція 3. Інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку суб’єктів національної
економіки у період трансформаційних перетворень
ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В СИСТЕМІ ДИСТРИБУЦІЇ ТОВАРІВ
Алмаші Ю. Ю.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Міщук І. П.
Львівський торговельно-економічний університет
Сфера електронної торгівлі є найбільш динамічною та активною у
вітчизняній економічній системі – середньорічний приріст обсягів електронної
торгівлі за останні роки складає більше 40%, а кількість Інтернет-магазинів у
вітчизняному секторі з 2000 р. зросла у понад 100 разів.
Узагальнення точок зору вітчизняних і зарубіжних авторів та міжнародних
організацій засвідчує існування двох принципових підходів до визначення
сутності електронної торгівлі. Прихильники першого з них (І. Балабанов,
В. Брижко, І. Вахович, Г. Вознюк, З. Герасимчук, Г. Дункан, А. Загородній,
А. Кантарович, Л. Ковальська, І. Комарницький, М. Макарова, A. Саммер,
В. Соболєв, Н. Тягунова, О. Хамула, В. Царьов та ін.) розглядають дане явище у
т. зв. вузькому розумінні і трактують електронну торгівлю як особливу форму
провадження торговельної діяльності (електронну комерцію), специфікою якої є
«…здійснення купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і
інформаційних) за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет або будьякої іншої інформаційної мережі» [2, с. 262]. Такий підхід підтримується також
такими авторитетними міжнародними організаціями, як Організація економічної
кооперації та розвитку, Світова організація торгівлі, Комісія ООН з міжнародного
торгового права (UNCITRAL). Натомість, С. Валігурський, В. Завальний,
С. Смірнов, Н. Меджибовська та ін. розширюють електронну торгівлю до поняття
електронного бізнесу, який передбачає застосування будь-яких електронних
інформаційних технологій. Зауважимо, що у такому випадку під електронну
торгівлю підпадає «…будь-який обмін інформацією, підтримка бізнес-зв’язків і
проведення бізнес-транзакцій засобами телекомунікаційних мереж» [4, с. 7] або
провадження інших, не пов’язаних з торгівлею видів економічної діяльності, а це,
на наш погляд, не зовсім коректно.
Вважаємо, що електронна торгівля (е-торгівля, інтернет-торгівля) повинна
трактуватися як діяльність суб’єктів господарсько-торговельної діяльності, при
якій технологія здійснення комерційних операцій з купівлі-продажу товарів чи
послуг, укладання та здійснення торговельних угод і виконання інших необхідних
операцій для реалізації процесів дистрибуції товарів (виявлення попиту,
рекламування, розрахунки, тощо) базується на використанні комп’ютерних
технологій в інформаційному середовищі Інтернет. Таке розуміння електронної
торгівлі передбачає віднесення до сфери її здійснення як операцій оптової торгівлі
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(за організаційною моделлю електронного бізнесу «В2В», принципова схема якої
відображена на рис. 1), так і роздрібної торгівлі, тобто продажів товарів і послуг
кінцевим споживачам (за організаційною моделлю електронного бізнесу «В2С»).
Мережа Інтернет
Маркетингові операції з пошуку
постачальника і налагоджування
комерційної взаємодії в інформаційному середовищі Інтернет
Підприємствопродавець

Система
планування
ресурсів
підприємства
(ERP)

Комерційна операція з продажу
товарів оптовими партіями засобами
інформаційних комп’ютерних
технологій

Підприємствопокупець

Оплата товарів в порядку
електронних платежів
Виконання замовлень з постачання
товарів оптовими партіями
Підприємство транспорту

Рис. 1. Принципова схема електронної оптової торгівлі за організаційною
моделлю «В2В» (розроблено за [1, с. 110])
Попри наявність істотних відмінностей між оптовою та роздрібною
електронною торгівлею, що проявляються в типах контактів і взаємодії,
особливостях формування асортименту для задоволення особистих (роздрібна
торгівля) чи переважно виробничих (оптова торгівля) потреб, складності
налагоджування постачань (разові угоди при варіанті «В2С» або тривала взаємодія
за моделлю «В2В»), характері контролю процесів комерційної взаємодії та ін.,
електронна торгівля приваблює організаторів систем дистрибуції товарів
забезпеченням можливостей рівного та безперешкодного доступу до відповідного
ринку (в т. ч. на нових та закордонних ринках) в якості покупця чи продавця,
персоналізацією відносин між продавцями і покупцями (попри відсутність необхідності їх безпосереднього та одночасного перебування в місці здійснення угоди),
уніфікацією основних бізнес-процесів і, відповідно, скороченням витрат на
здійснення бізнес-процесів в умовах порівняно низької вартості організації цього
бізнесу. На думку Н. Меджибовської, основу оптової електронної торгівлі
забезпечує об’єднання внутрішніх інформаційних систем підприємств, насамперед,
високотехнологічних ERP-систем, що дозволяє «інтегрувати автоматизовані системи
управління різних підприємств у рамках єдиного ланцюжка комплектації» [4, с. 139].
Особливого поширення електронна торгівля набула у секторі роздрібної
торгівлі: як наголошує С. Маловичко, серед головних тенденцій спостерігається
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збільшення обсягів торгівлі через Інтернет, кількості підприємств електронної
торгівлі, чисельності споживачів Інтернет-магазинів та підвищення їх лояльності
до процесу придбання товарів оn-line, розширення асортименту підприємств та ін.
[3, с. 77].
На наш погляд, ці тенденції значною мірою пояснюються існуванням
переконливих аргументів на користь роздрібної електронної торгівлі як для
потенційних споживачів товарів, так і для підприємств, які прагнуть здійснювати
або вже провадять таку торговельну діяльність. На думку науковців, основними
перевагами роздрібної електронної торгівлі для покупців є: територіальна,
демографічна, часова (24 години на добу і 7 днів на тиждень) доступність до
товарів; персоналізація взаємовідносин між покупцем і продавцем; спрощена
процедура пошуку товару, яка дозволяє знайти необхідний товар у різноманітних
електронних магазинах; автоматичне представлення товарів і послуг, що
відповідають індивідуальним вимогам і побажанням покупця, можливостям
заданого цінового діапазону; зручність і високий рівень торговельного
обслуговування; мінімізація часу на відвідування магазину та економія коштів (на
транспортних витратах, пов’язаних з проїздом до місця знаходження
стаціонарного магазину з відповідним асортиментом); морально-психологічна
перевага при відвіданні сайту, відсутність «психологічного тиску» з боку
продавця при виборі тієї чи іншої торгової марки, моделі, ознайомленні з товаром,
можливість порівняння з товарами та умовами пропозиції інших виробників
(продавців); доставка товару за конкретною адресою.
Поряд з цим, роздрібна електронна торгівля не позбавлена і недоліків,
основними з яких для споживачів вважаються обмеженість сприйняття товарів
зоровим ознайомленням, тривалий процес пошуку необхідного виду товару через
широкий асортимент пропонованої продукції, відсутність впевненості в якості при
здійсненні покупок дорогих товарів, складність процесу повернення та обміну
товару, а також можливі перебої, затримки доставки товару та досить часті
випадки шахрайства. У свою чергу, найбільш типовими проблемами для суб’єктів
господарювання, які здійснюють роздрібний продаж товарів в Інтернетсередовищі, вважаються: складність реалізації технічних проектів, їх відносна
дороговизна, швидка зміна технологічної бази електронної торгівлі, відсутність
кваліфікованих кадрів, можливість негативного впливу цих чинників на якість
обслуговування; обмеженість доступу до більшості покупців; менша придатність для
продажу товарів масового попиту; недосконалість правових механізмів провадження
діяльності тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО
ДО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
к.е.н., доц. Андрушкевич З. М.
Хмельницький національний університет
Умови сучасної економіки та розвиток інформаційних технологій вимагають
від підприємств постійної модернізації маркетингових методів та технологій
ведення бізнесу. Головним завданням підприємств є вчасне реагування на
трансформації зовнішнього середовища та підлаштування відносно них комплексу
маркетингу. Чи не найважливішу роль у даній ситуації відіграють цифрові
технології, включаючи мережу Інтернет, адже типовий споживач завжди
знаходиться під впливом різноманітних засобів зв’язку та часто керується ними
при виборі того чи іншого товару або послуги.
Цифровий маркетинг – це вид маркетингу, який забезпечує просування
товарів і послуг на ринку та зв’язок із споживачами через використання цифрових
інформаційно-комунікаційних технологій. Цифровий маркетинг включає в себе
такі інструменти:
– медійну та контекстну рекламу (Google Adwords, Yandex Direct);
– мобільний маркетинг;
– SEM (англ. Search Engine Marketing) – пошуковий маркетинг;
– SEO (англ. Search Еngine Optimization) – оптимізація сайту у пошукових
системах;
– просування в соціальних мережах: SMO (англ. Social Media Optimization) –
оптимізація для соціальних мереж, SMM (англ. Social Media Marketing) –
соціальний медіа-маркетинг;
– прямий маркетинг із використанням e-mail-розсилки;
– вірусний маркетинг;
– технологія Big Data – масиви даних великих обсягів.
Пріоритетні напрями використання інструментів цифрового маркетингу в
2016-2017 рр. представлено на рис. 1.
Відмінність застосування цифрових технологій від традиційних
маркетингових інструментів означає перехід до нової якості взаємовідносин зі
споживачами, нового розуміння основних напрямів змін, яких потребує ера
цифрових технологій, а також збільшення швидкості контактів та вирішення
бізнес-завдань.
Проте, перехід на цифрові технології та застосування нових методів не є
легким, особливо це стосується великих підприємств. Від керівників вимагається
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максимальна зосередженість, здатність обирати найбільш вигідні шляхи
модернізації ведення бізнесу. Крім того, необхідно проводити навчання
працівників та підвищувати їхню кваліфікацію.
Маркетинг у режимі реального часу

8%
9%

Аналітика соціальних медіа

9%
9%
13%
13%

Взаємодія з мобільними додатками

16%
17%

Маркетинг пошукових систем

18%
15%

Автоматизація маркетингу

2017
2016

23%
24%

Створення бренду

27%
25%

Участь у соціальних медіа

29%
29%

SEO

31%
30%

Таргетування
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Рис. 1. Пріоритетні напрями використання інструментів цифрового маркетингу
в 2016-2017 рр. [1]
Комплекс маркетингу в цифровій економіці характеризується низкою
особливостей:
– можливий підбір товару на основі персонального профілю споживача;
– ціноутворення на основі вподобань споживача та пропозицій конкурентів;
– різноманітні способи оплати;
– доступність інформацію про товар чи послугу в будь-який час та в будьякому місці;
– моментальні зміни умов постачання за проханням споживача.
Можна зробити висновок, що інструменти цифрового маркетингу зручні для
споживачів, що дає йому змогу стрімко розвивається. З іншого боку, виробники не
можуть ігнорувати цифрового прогресу, особливо під час жорстокої конкурентної
боротьби, тому підприємства активно використовують можливості технічного
прогресу у власній маркетинговій діяльності.
Крім того, цифровий маркетинг дає змогу підприємствам вирішувати низку
завдань:
– підтримувати імідж бренду;
– підтримувати виведення нового бренду або продукту на ринок;
– підвищувати впізнаваність бренду;
– стимулювати брендові продажі товарів (послуг).
Таким чином, використання маркетингового інструментарію в поєднанні з
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сучасними цифровими технологіями дає змогу новим підприємствам успішно
вийти на ринок та закріпитись на ньому, а підприємствам із досвідом роботи –
привабити нових клієнтів, покращити імідж та підвищити ефективність своєї
діяльності.
Список використаних джерел
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ
ПОСЛУГ
Гепалова А. С.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Трут О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Якість – це інструмент, який формує структуру товарної пропозиції на ринку.
Вона є ключовим чинником, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності
підприємств, організацій, установ. Це зумовлено тим, що виникає необхідність
пристосування пропозиції ринку послуг до потреб споживачів. Насиченість ринків
найрізноманітнішими послугами та товарами сприяла створенню вибору для
споживачів: якщо раніше покупець міг лише мріяти про якість, то сьогодні, в
умовах ринкової економіки – споживачі вимагають якості, починаючи від якості
продуктів харчування, побутової хімії, так і якості туристичних та готельних
послуг [1, с. 183]. Основними характерними особливостями готельних послуг як
предмету нематеріального виробництва є нездатність до зберігання, невідчутність,
мінливість при вимірі якісних показників. Готельні послуги – невідчутні, так як
вони зумовлюють отримання матеріальних благ та не існують до їхнього надання.
Саме це унеможливлює оцінку якості готельних послуг до безпосереднього їх
споживання, а якість наданих послуг можна порівняти лише після отримання її
вигоди. Якості готельних послуг притаманна висока невизначеність, яка
ускладнює їхню оцінку під час споживання, сприйняття клієнтами, відповідно, і
просування цих послуг на ринку [2, с. 204].
Якість надання готельних послуг повинна обов’язково відповідати
встановленим стандартам. В Україні є чимало мальовничих міст, в яких
туристична інфраструктура достатньо розвинена. Враховуючи те, що Україна
взяла курс на євроінтеграцію, щоб бути успішними, готелі повинні опиратись на
зарубіжний досвід та максимально відповідати міжнародним стандартам.
Діяльність керівників готелів повинна бути спрямована на постійний пошук нових
методів забезпечення та підвищення якості туристичних послуг, зростання уваги
до досліджень, стратегічного планування та прогнозування, аналізу впливу
людського та різноманітних соціально-культурних чинників щодо проблеми
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якості. Серед багатьох міст України – Львів, одне з найпопулярніших туристичних
міст з багатою історією та вражаючими пам’ятками архітектури. В деяких з таких
пам’яток розташовані готелі, апартаменти та інші заклади розміщення.
Реальним прикладом готелю в пам’ятці архітектури є міні-готель «На
Площі», який знаходиться на площі Ринок, в будинку під номером 13, що був
побудований на початку XVII ст. на місці готичної Кам’яниці Алембеківської,
елементи якої помічаються досьогодні. Номерний фонд готелю складає 11 номерів
4-х категорій (Стандартний двомісний номер, Двомісний номер з видом на площу
Ринок, номер Люкс та Суперлюкс). Стильні, світлі номери готелю «На Площі»
оформлені у сучасній кольоровій гамі. Вони оснащені телевізорами з пласким
екраном і кабельними каналами, зоною відпочинку та усім необхідним для
приготування гарячих напоїв. В усіх номерах є велике двоспальне ліжко, стільці,
телевізор, стіл, шафа, чайний набір (чайник, чашки, чай, кава, цукор), фен для
волосся і, звичайно, окрема ванна кімната. Також надаються рушники, мило,
шампунь, гель для душу та інші засоби, які можуть знадобитись під час
перебування у готелі.
Міні-готель оснащений новітніми опалювальними пристроями: майже в
кожному номері розташовані котли, які забезпечують належну температуру
повітря та температуру води в номерах. Також в готелі встановлена надчутлива
система протипожежної безпеки, яка, реагуючи на дим, газ та інші паро- та
газоподібні речовини, подає сигнал на рецепцію про спрацювання сигналізації та
видає гучний попереджувальний звук, на який працівники готелю реагують :
вимикають пристрої, з’ясовують та усувають причину спрацювання сигналізації.
У січні 2018 р. готель зробив перехід на програмне забезпечення Cloudbedshospitality managements of tware for hotels – новинку в сфері програмного
забезпечення для готелів. Cloudbeds – це багатофункціональне забезпечення, яке
дозволяє «витягати» різного роду звіти: звіти по трансакціях, звіт по комісіях
кожному каналу, фінансові звіти тощо. Таким чином, ведучи правильно всі
записи, оплати, повернення, в кінці місяця з легкістю можна отримати необхідний
звіт. Також в CB (Cloudbeds) можна створювати тарифи, ціни та керувати
продажами номерів, відкривати та закривати на продаж номери на бажаний
період, корегувати ціни та наявність номерів, що зі старим забезпеченням було
складніше зробити. Також серйозною перевагою Cloudbeds є те, що CB
синхронізується з усіма каналами бронювань, в результаті чого, отримуючи нове
бронювання, канал на якому гість забронював номер, автоматично закриває цей
номер на менеджері каналів – my allocator channel manager і бронювання
з’являється в Cloudbeds Calendar автоматично. Абсолютно всі бронювання, які
здійснюються на системах (каналах) бронювань, веб-сайті готелю – автоматично
потрапляють в Cloudbeds Calendar. Також це програмне забезпечення має касову
книгу Cash Drawer, яка заміняє касові додатки та програми.
Окрім цього, реєстраційні форми, які раніше виглядали як анкети для гостей,
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тепер друкуються адміністратором з системи уже з даними гостей, правилами
проживаннями та всіма деталями бронювання (категорія номеру, повна вартість,
залишок до оплати, тощо), для підтвердження реєстрації від гостя достатньо лише
підпису на реєстраційній формі, (дані паспорту та контакти гостя вносить
адміністратор до того, як роздрукує форму). Такий вид реєстрації заїзду
популярний у сучасних готелях України та за кордоном, відтепер і міні-готель «На
Площі» може продемонструвати новітні стандарти реєстрації.
Перехід на нове програмне забезпечення, яке генерує в собі чимало корисних
та практичних програм та додатків – це великий крок вперед для такого
невеликого готелю. Таким чином, надавати якісні послуги стало набагато
простіше, адже процес поселення та реєстрації став надзвичайно простим та
швидким для гостей. Окрім регулярного контролю та перевірок готельної системи
в режимі он-лайн, керівництво міні-готелю регулярно проводить перевірки знань
персоналом стандартів та особливостей надання готельних послуг. Контроль за
якістю прибирання проводить старша покоївка та менеджер, які після прибирання
покоївкою перевіряють чистоту в номері. Якщо номер не відповідає стандартам
чистоти, покоївки переробляють номер, усуваючи всі недоліки, після чого номер
вдруге перевіряють і так, поки номер не буде відповідати вимогам до чистоти.
Керівництво міні-готелю, зі свого боку, ретельно слідкує за дотриманням
стандартів надання якісних готельних послуг та намагається слідувати новинкам у
індустрії готельного туризму.
В результаті плідної роботи колективу готелю гості, які зупиняються у мініготелі «На Площі», із задоволенням повертаються туди вдруге і втретє – що, на
нашу думку, свідчить про високий рівень готельних послуг, адже якість
визначається бажанням гостя повертатися в готель знову і знову.
Список використаних джерел
1. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець. – К. : Центр
учбов. літ-ри, 2012. – 384 с.
2. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підруч. / Н. Є. Кудла. – К. : Знання,
2012. – 343 с.

ДЕРЖАВНЕ ТА ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ
Гуменюк Ю. О., Коба Л. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Актуальність дослідження інвестиційно-інноваційних аспектів розвитку
суб’єктів національної економіки у період трансформаційних перетворень
зумовлена, насамперед, динамічним розвитком економіки України за останні
127

десятиліття та її активними спробами інтегруватися в європейське суспільство.
Як відомо, при трансформації з неефективної адміністративно-командної
економіки в ринкову економіку, прийняту в високорозвинених країнах, Україна
стикнулася з проблемами пошуку, вибору і впровадження кардинально нових
підходів до ведення економічної діяльності та перебудови стратегії управління
економічними процесами в межах усієї національної економіки. Темпи
економічної трансформації, розвитку і зростання дійсно вражають, проте, рівень
нинішніх змін досі не відповідає тому рівню, який панує у світі. Більшість
підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, із слабкою
диверсифікацією продуктів і ринків.
Щоб досягнути якісно нового рівня ефективності національної економічної та
виробничої діяльностей на міжнародному ринку необхідний пошук, дослідження
та застосування інноваційно нових підходів до використання економічного,
людського та природно-ресурсного потенціалу України. Усі вищезгадані
напрямки перетворень вимагають потужних інтелектуальних та інвестиційних
вкладів. Для цього необхідне залучення як власних (державних), так й іноземних
інвестицій на державному та приватному рівнях ведення господарської діяльності.
Цілком зрозуміло, що держава, у першу чергу, має бути зацікавлена в
нарощуванні внутрішніх інвестицій. Проте, в Україні впродовж кризових років
саме інвестиційна сфера зазнала найсуттєвішого занепаду. Скорочення обсягу
інвестицій в основний капітал супроводжувалося значним скороченням обсягів
ВВП. Задля виправлення цієї ситуації держава бере участь в інвестиційно му
процесі шляхом формування та реалізації відповідної інвестиційної політики.
Згідно із Законом «Про інноваційну діяльність» головною метою державної
інноваційної
політики
визначено
створення
соціально-економічних,
організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й
використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження
сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих
технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.
Вищезгадана державна політика здійснюється як прямо через державний сектор
економіки, так і побічно через інституції: органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування, Національний банк України, Фонд державного майна України,
Державний антимонопольний комітет.
Не менш суттєвою проблемою є потреба в покращенні правового поля
інвестиційної діяльності. Особливо нестійкий законодавчий клімат склався
стосовно регулювання діяльності іноземних інвесторів. До цього слід додати й
недосконалість тих законів, що стосуються конкретизації пріоритетних галузей,
територій та об’єктів, які підпадають під регулювання. Це ускладнює надання
пільг при залученні іноземного капіталу. Лише за умови законодавчого
врегулювання таких проблем інвестиційний потенціал буде працювати на користь
економічного зростання країни. Це питання варте особливої уваги, враховуючи те,
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що, навіть за умови успішного нарощування національних інвестицій та їх обсягу,
в Україні, скоріше за все, буде недостатньо для реалізації всіх завдань структурної
політики.
В той же час, аналіз сучасних тенденцій розвитку глобального господарства
свідчить, що провідною ланкою забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки та економічного зростання було та лишається інноваційне
спрямування інвестиційної політики. Це зумовлено тим, що розвиток науки і
техніки є визначальним чинником прогресу суспільства та підвищення добробуту
його членів. В інноваційно розвинених країнах світу, де інноваційна продукція
становить понад 50% усієї виробленої і реалізованої продукції, внески в
інноваційну діяльність забезпечують 60% приросту ВВП.
В Україні ж найчастіше залучені інвестиції спрямовуються у вже розвинені
сфери економічної діяльності. Станом на 01.04.2018 р. найвагоміші обсяги
надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості –
33,6%, до суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю і ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів – 15,6%.
Проте, при визначенні інноваційної політики велике значення має вибір її
моделі. В Україні існує можливість використання різних моделей інноваційного
розвитку, зважаючи на територіальну, галузеву та структурну неоднорідність її
науково-технічного потенціалу та конкретних проблем, що стоять перед
суспільством. Такими моделями можуть бути активна дифузія інновацій,
державна підтримка інноваційних фірм, локальне інноваційне середовище,
міжгалузеві науково-технічні комплекси, науково-технічне співробітництво країнсусідів, світове співробітництво.
Показники прямих іноземних інвестицій в Україні за десять років можна
розглянути у табл. 1.
Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в Україні протягом 2008- 2018 рр.
(млн. дол. США)
Роки
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ПІІ в Україну
10913
+1022
4816
- 6097
6495
+1679
7207
+712
8401
+1194
4499
-3902
410
-4089
2961
+2551
3284
+323
2202
-1082
1121
-1081

ПІІ з Україну
1010
+337
162
-848
736
+574
192
-544
1206
+1014
420
-786
111
-309
-51
-162
16
+67
8
-8
2
-6
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Сальдо
+9903
+7,4%
+4654
-53,0%
+5759
+23,7%
+7015
+21,8%
+7195
+2,6%
+4079
-43,3%
+299
-92,7%
+3012
+907,4%
+3268
+8,5%
+2194
-32,9%
+1119
-49,0%

У рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018
Україна покращила свої позиції на 4 пункти і зайняла 81 місце серед 137 країн
світу, які досліджувались (у ГІК 2016/2017 – 85 місце серед 138 країн).
Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на
сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату і
формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної економіки.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА
ПОСЛУГАМИ
Квасниця В. В.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Міщук І. П.
Львівський торговельно-економічний університет
Загострення проблем реалізації вирощеної (виробленої) продукції аграрного
сектора вітчизняної економіки зумовлює актуалізацію пошуку напрямів,
механізмів та інструментів підвищення рівня взаємодії підприємств АПК та інших
учасників ринку сільськогосподарської продукції. Одним із можливих та
потенційно привабливих варіантів вирішення такого завдання може стати
створення національної мережі оптових ринків з реалізації сільськогосподарської
продукції (ОРСП), необхідність і доцільність якої відображена як у нормативних
документах органів державного управління [1], так і в працях багатьох науковців
(зокрема, [2; 3]). Як зазначають вчені, крім суто прагматичного завдання –
організації збуту аграрної продукції через додатковий канал продажу, створення
таких операторів сільськогосподарського ринку характеризується високим
інноваційним потенціалом, оскільки ОРСП самі по собі також є інноваційною
формою функціонування суб’єктів торгівлі.
Зазначене яскраво підтверджує досвід діяльності одного з лідерів оптової
торгівлі аграрною продукцією – Ринку сільськогосподарської продукції (РСП)
«Шувар» у Львові. Так, зокрема, керівництво РСП «Шувар» запровадило
інноваційну форму продажу товарів – дистанційну реалізацію продукції
продавцями ринку за встановленими власниками товару цінами та під їх
контролем в режимі оn-line [4]. Механізм дистанційного продажу в РСП «Шувар»
схематично зображено на рис. 1.
Торгові місця МТА1 з № 141 по № 147 відводяться для реалізації послуги –
дистанційні продажі. У зв’язку з цим на позначених місцях встановлюється
порядок торгівлі, регламентований БП-7.5.1-05 «Дистанційні продажі свіжої
плодоовочевої продукції» СМЯ.
За домовленістю сторін та при підписані договору про співпрацю виробник
1

МТА - Майданчик для торгівлі з автомобілів; СМЯ – Система менеджменту якості; БП – бізнес-процес
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відвантажує продукцію, а ринок приймає її на місці реалізації. Доставка продукції
на ринок здійснюється транспортом виробника або орендованим транспортом.
Приймання-передача товару здійснюється згідно з актом після зважування та
перевірки якості продукції. З моменту підписання акту адміністрація ринку
приймає на себе матеріальну відповідальність за збереження продукції та її
продаж.

Рис. 1. Схема механізму дистанційного продажу в РСП «Шувар»
Процес реалізації продукції розпочинається з розпломбування вантажу,
ознайомлення із станом та якістю продукції, отримання експертного висновку про
якість товару, визначення ринкової ціни продажу та погодження її із власником
продукції. Ця робота проводиться менеджером дистанційного продажу спільно з
продавцями РСП «Шувар» в присутності водія транспортного засобу, який
поставив продукцію, після чого продавці приймають вантаж на реалізацію
продукції під свою повну матеріальну відповідальність.
Для організації продажу продукції менеджером дистанційного продажу
продавцям РСП видаються: касовий апарат, електронні ваги, калькулятор,
піддони, підставка для записів, цінник, бланки звіту про продаж товару. Після
завершення продажу кожної партії продукції оргтехніка та піддони підлягають
поверненню менеджеру дистанційного продажу.
Продаж продукції здійснюється професійними продавцями ринку у
цілодобовому режимі. Ціну встановлює виробник дистанційно – через Інтернет
або телефон. Погоджена з власником продукції ціна її продажу відображається на
ціннику товару, який виставляється на загальнодоступному та зручному для
відеоспостереження місці. В залежності від ринкової ситуації та попиту ціна
продажу продукції впродовж періоду реалізації може змінюватися. Такі зміни
відбуваються за обов’язковим телефонним погодженням менеджера дистанційного
продажу з власником продукції та його підтвердженням, отриманим по
електронній пошті. Вони фіксуються у Звіті з продажу продукції з відображенням:
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дати та часу переходу на нову ціну; уповноваженої особи від власника, яка дала
згоду щодо переходу на нову ціну.
Власникові продукції оперативно передаються логін та пароль доступу до
камер відеоспостереження за реалізацією його продукції. Власник контролює
процес торгівлі та спостерігає за ситуацією на ринку за допомогою веб-камери,
яка встановлена у торговому ряді. Торгівля за технологією дистанційних продаж
здійснюється на обладнаних камерами відеоспостереження торгових місцях та
передбачає продаж свіжої плодоовочевої продукції професійними продавцями
РСП за умови постійного on-linе контакту з власником продукції.
Облік кількості реалізованої продукції, виручки за неї та залишків
здійснюється у реальному часі за допомогою спеціалізованого програмного
забезпечення. Виробник щоденно отримує добовий фінансовий звіт, інформацію
про ціни на продукцію та обсяги реалізації на ринку за добу, асортимент, інші
особливості торгівлі. Виручка за добу перераховується на особистий рахунок
виробника того ж дня. Комісія за послугу перераховується виробником після
закінчення реалізації товарної партії та отримання коштів за реалізовану
продукцію у повному обсязі.
Переваги користування послугою визначають такі обставини:
1) ціна на ринку вища, ніж при продажах із поля або сховища (на 10-30%);
2) це додатковий канал збуту продукції з можливістю реалізації 10-40 т
продукції за добу;
3) витрати на реалізацію продукції не перевищують 5% її вартості, що значно
нижче від інших каналів продажу;
4) посередник прямо зацікавлений у швидкому продажі продукції за вигідною
ціною;
5) презентація на найбільших торговельних майданчиках країни є своєрідною
рекламою фірми та свідомий вибір виробника покупцем;
6) відчуття ситуації на ринках регіонів через отримання щоденної інформації
про: ціну, пропозицію, якість, попит на продукцію, альтернативні позиції
конкурентів, тощо;
7) зручність роботи через Інтернет та телефон, контроль процесу торгівлі у
режимі оn-line;
8) повна матеріальна відповідальність ринків за продукцію, яка прийнята на
реалізацію;
9) можливість передпродажного зберігання у пристосованих для цього
умовах;
10) можливість продажу товару по перерахунку.
З метою скорочення термінів перебування на РСП автотранспортних засобів
користувачів послуги «Дистанційні продажі» та належного зберігання продукції,
що підлягає продажу за цією технологією, на МТА створена буферна зона у
вигляді стаціонарної камери зберігання свіжої плодоовочевої продукції. Окрім
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зберігання продукції, продавцям «Дистанційних продаж» надається можливість
безпосереднього продажу з буферної зони перевантажених з автомобіля залишків
нереалізованого товару.
Таким чином, для своїх клієнтів РСП «Шувар» надає можливість комплексно
вирішити проблему оформлення і підтримки торговельних операцій, можливість
обміну досвідом та консультації про шляхи розвитку та самовдосконалення, а
також отримання свіжої ринкової інформації про ціни, попит, технології, навчання
та професійне зростання.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
НА СУЧАНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ
к.е.н., доц. Козьмук Н. І., Хорт У. С.
Львівський навчально-науковий інститут
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Одним із найважливіших здобутків України протягом останніх кількох років
є реформування пенсійної системи з метою підвищення рівня соціального захисту
населення. І в умовах сьогодення найактивнішими суб’єктами світового ринку
капіталу є саме недержавні пенсійні фонди. Вони здійснюють довгострокове
інвестування, трансформуючи вільні кошти підприємств і домогосподарств у
інвестиції, що, як показує досвід багатьох країн, сприяє економічному зростанню.
Саме ефективне функціонування системи недержавного пенсійного
забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців
та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень сприятиме як отриманню
додаткових виплат, так і мобілізації додаткових джерел інвестиційних ресурсів у
економіку України.
Тому розвиток недержавних пенсійних фондів – перспективний напрямок
удосконалення національної пенсійної системи. Це дозволяє індивідуалізувати
процес накопичення коштів на потреби пенсійного забезпечення. Окрім того,
світовий досвід засвідчує, що недержавні пенсійні фонди є потужними
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інституційними інвесторами, адже, крім вирішення соціальних питань,
забезпечується формування джерела внутрішніх інвестиційних ресурсів для
економіки країни [1, с. 208].
Недержавна пенсійна система відіграє надзвичайно важливу роль у
пенсійному забезпеченні населення. Вона є безпечним, а у більшості випадків і
пільговим засобом забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію. Інша,
не менш важлива, функція недержавної пенсійної системи полягає у тому, що вона
являє собою джерело довготермінових інвестицій, необхідних для економічного
розвитку країни. У таких країнах, як Великобританія, Нідерланди, Швейцарія
обсяг інвестицій з недержавної пенсійної системи перевищує половину ВВП.
Розміщення пенсійних резервів недержавними пенсійними фондами являє
собою багатогранну організаційну й фінансову діяльність. Узагальнення практики
розміщення пенсійних резервів різними пенсійними фондами робить необхідним її
певну структуризацію з виділенням тих її аспектів, які вимагають детальної
характеристики й аналізу [2, с. 9].
Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками
недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням
дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових
інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки.
Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами,
станом на 30.09.2018 р. становила 2 536,7 млн. грн, що на 12,8% або на 288,0 млн.
грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року та на 26,8% або на
536,4 млн. грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року [3].
Для НПФ властиво формувати портфель, до якого входять об’єкти
інвестування з мінімальним ступенем ризику. Тому особливого значення набуває
вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які НПФ зможуть забезпечити
захист грошових коштів населення від інфляційних процесів і при цьому
отримувати визначений приріст капіталу.
Станом на 30.09.2018 р. переважними напрямами інвестування пенсійних
активів стали цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів
України (46,9%), депозити в банках (35,1% інвестованих активів), облігації
підприємств, емітентами яких є резиденти України (10,6%) [3].
Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних
заощаджень громадян. Стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є
більш консервативною, ніж у інших фінансових установ. Тому станом на
30.09.2018 р. відбувся приріст вкладень в цінні папери, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України (на 22,2%), активів, що вкладені в акції (на 164%) та
облігації (на 33,2%) українських емітентів; разом з цим значно зменшився обсяг
активів, що вкладені в об’єкти нерухомості (на 40,4%).
Активний розвиток НПФ має такі позитивні наслідки для української
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економіки:
1) можливість економічно успішних сьогодні громадян забезпечити собі
адекватний рівень життя після припинення трудової діяльності [2, с. 10];
2) поліпшення рівня життя пенсіонерів у майбутньому повинно дати
важливий ефект політичної стабілізації, адже за економічної забезпеченості однієї
з найбільш занепокоєної частини електорату, якою нині є пенсіонери, стане менше
підстав для політичних спекуляцій за допомогою популістських методів,
спрямованих на обіцянки постійного підвищення державних пенсій в будь-яких
розмірах;
3) у країнах, що досягли значного економічного розвитку, НПФ є чи
найбільшими інституціональними інвесторами на фондовому ринку [1, с. 211].
Отже, для активізації розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні
необхідно впроваджувати заходи, які безпосередньо впливають на ефективність
подальшого реформування сфери пенсійного забезпечення. Крім того, розвиток
НПФ в Україні неможливий без подальшого розвитку фінансового ринку та
зростання доходів населення.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Краєва О. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Тебенко В. М.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Підвищенню конкурентоспроможності підприємств та країни в цілому сприяє
інноваційний розвиток, тобто інноваційна активність підприємницьких структур.
Це означає використання сучасних наукових і технічних досягнень у сфері
виробництва, які реалізуються в інноваційній діяльності суб’єктів господарювання.
У свої працях увагу проблемам та перспективам інноваційного розвитку
країни та у промисловому виробництві приділяли такі вітчизняні вчені, як
В. Геєць, І. Зятковський, М. Чумаченко, Л. Яременко, В. Александрова, О. Лапко,
Ю. Бажала, В. Власова та ін.
Сучасні тенденції інноваційного розвитку в світі передбачають зростання
частки підприємств, що запроваджують інновації, та питомої ваги інноваційної
продукції; збільшення маловідходних та ресурсозберігаючих виробництв;
забезпечення притоку інвестицій у інноваційні проекти та державну підтримку
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інноваційної сфери.
Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим
фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на
світовому ринку. Сьогодні є загальновизнаним, що саме інноваційний розвиток
слід сприймати економіко-формуючим процесом. Проведені в розвинених країнах
дослідження показують, що більше 80% зростання ВВП пов’язане не з
капіталовкладеннями, а з технологічними нововведеннями. В зв’язку з цим
доречно говорити про інноваційний тип розвитку як такий, що дедалі більше стає
єдино можливим в умовах сучасної економіки [1].
До основних видів нововведень на підприємстві можна віднести інновації
продукції, технологічних процесів, персоналу, управлінської діяльності. Основу
інноваційної політики на промислових підприємствах різних галузей становлять
саме інновації продукту. Вони є вирішальними з точки зору призначення
підприємства – забезпечувати певні потреби суспільства. При цьому необхідно
брати до уваги зв’язок з іншими видами інноваційної діяльності, бо продуктові
інновації спричиняють технічні нововведення, нововведення персоналу та
управлінської діяльності. Останні, у свою чергу, забезпечують успішну та
ефективну реалізацію продуктових інновацій.
Слід зауважити, що рівень ризику, який пов’язаний з технологічною
інновацією, залежить також від джерела ідеї нового товару. Як свідчать численні
європейські й американські дослідження, нововведення, які базуються на
безпосередньому аналізі потреб, є успішнішими й ефективнішими [2].
До чинників, що сприяють зростанню ефективності інновацій, належать:
спроможність керівників підприємства і персоналу усвідомлювати та оцінювати
економічні, соціальні й технологічні зміни у зовнішньому середовищі; орієнтація
керівників підприємства на довгострокову перспективу та наявність чітких
стратегічних цілей; розвинена система збуту та маркетингу, спроможна досліджувати
та оцінювати ринкові ідеї, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї.
Інноваційний розвиток реалізується за допомогою проектів і програм в
основних сферах діяльності. Найважливіше місце в процесі його реалізації
займають маркетингові дослідження та планування, за допомогою яких
поширюється інформація про компанію, її конкурентні переваги на базі
унікальних особливостей і нових проектів. Тому важливим є розроблення на
промислових підприємствах стратегії інноваційного розвитку [3].
У міжнародній практиці накопичений певний досвід визначення рейтингу
інноваційних країн світу. Протягом багатьох років розробляються різні
комплексні індикатори науково-технічного та інноваційного розвитку.
Узагальненим показником для виміру рівня інновацій в країнах за рівнем ВВП є
Глобальний інноваційний індекс [4]. За Глобальним інноваційним індексом 2018
Україна піднялась на сім позицій у інноваційному рейтингу Global Innovation
Index, посівши 43 місце. У першій трійці – Швейцарія, Нідерланди та Швеція.
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Сусідня Угорщина посіла 33 місце, Словаччина – 36, Польща – 39, Російська
Федерація – 46, Молдова – 48, Румунія – 49, Білорусь – 86. У доповіді 2018 року
проаналізували інноваційний ландшафт в енергетиці наступного десятиліття і
потенційні області для проривних розробок в таких сферах, як виробництво
електроенергії, зберігання, розподіл і споживання енергії. Також розглянули
шляхи появи революційних інновацій на низовому рівні.
Згідно з Наказом Державної служби статистики України № 368 від 28.12.2015
року була розроблена методика розрахунку сумарного індексу інновацій.
Методику застосовують для ранжування підприємств за рівнем інноваційності у
розрізі регіонів України (враховується розподіл підприємств за місцем здійснення
діяльності згідно з адміністративно-територіальним устроєм України). Сумарний
інноваційний індекс є лише відносною характеристикою рівня інноваційності,
його середньою оцінкою. На рис. 1 наведені лідери серед регіонів України по
сумарному індексу інновацій за 2014-2016 роки.
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Рис. 1. Регіони-лідери за сумарним індексом інновацій, %
Відповідно розрахункам середнє значення сумарного індексу інновацій по
Україні складало за період 2012-2014 рр. – 29,3%, за період 2014-2016 рр. – 31,6%.
За регіонами найвище значення сумарного індексу в 2014-2016 роках мають
наступні області: Харківська – 64,1%, Дніпропетровська – 50,3%. Найменші
індекси мають Волинська (11,1%) та Чернівецька (10,2%) області.
Низький рівень інноваційного розвитку держави в значній мірі пояснюється
його низьким рівнем на підприємствах, які виступають елементами загальної
макросистеми та формують її ефективність. Слід зазначити, що в порівнянні з
іншими країнами в Україні рівень інноваційної активності промислових
підприємств залишається достатньо низьким.
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Стримування інноваційної діяльності промислових підприємств України
пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел її фінансування, що пов’язано з
фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризовим станом більшості
підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за рахунок власних
коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для фінансування інновацій
доповнюється іншими чинниками – високими кредитними ставками та
неспроможністю отримання довготермінових кредитів, теперішнім банкрутством
банків.
Вирішення цих проблем є необхідним, оскільки відсутність інноваційного
розвитку призведе до падіння конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
на світовому та національному ринках.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Маяк Т. Р.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Для покращення подальшого функціонування та розвитку національних
авіаліній, для максимального використання авіатранспорту для пасажирських та
вантажних перевезень необхідне залучення додаткових інвестицій. Інвестування
має проводитись, починаючи від мікрорівня (інвестицій окремих юридичних та
фізичних осіб, кредитно-фінансових інститутів та ін.), так і на макрорівні та
наднаціональному рівні (інвестиційних ресурсів транснаціональних утворень,
урядів окремих держав, міжнародних економічних та валютно-фінансових
організацій).
Дослідники визначають шість актуальних проблем розвитку авіаційної галузі
України. Першою проблемою є застарілі на моральному та фізичному рівнях
повітряні судна. Велика кількість українських авіакомпаній недопущена до
здійснення польотів у Західну Європу з урахуванням вимог ІСАО та EASA. Для
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того, аби вирішити цю проблему потрібно створити потужні інвестиційні фонди
для інвестування державних програм у сфері авіації задля оновлення парку
повітряних суден. Також впровадити повітряні судна вітчизняного виробництва та
сучасні повітряні судна закордонної розробки. Важливим є створення національної
незалежної системи сертифікації авіаційної техніки на базі вітчизняних науково експериментальних центрів.
Інфраструктура регіональних та міжнародних аеропортів має нерозвинений
рівень, що є другою важливою проблемою. Вирішення цієї проблеми потрібно
почати з розробки плану розвитку аеропортів, також розвивати мережі вузлових
аеропортів. Важливим є підготовка документів проектування розвитку
інфраструктури аеропортів та їх фінансування, а також оновлення та
модернізування об’єктів наземної інфраструктури і створення нових терміналів.
Недостатнє інформаційне забезпечення є третьою проблемою, що зумовлена
невідповідним рівнем організації процесу перевезень на сьогоднішній день.
Необхідне впровадження спутникових систем СNS/АTМ, автоматизації та
комп’ютеризації авіакомпаній, що б могли відповідати міжнародному рівню.
Розвиток транспрортно-логістичних комплексів сприятиме розвитку інформаційних
технологій, скороченню часу доставок та опимізації тарифів
Транспортні перевезення перебувають у поганому стані. Це є четвертою
проблемою, котру можна виділити. Виправлення її можливе за рахунок продажу
комерційних прав через укладення угод з іншими авіакомпаніями, маркетингових
угод, угод про спільну експлуатацію, інтерлайни, приєднання до вже існуючих
авіаційних альянсів.
П’яту проблему видно у повільних темпах інтеграції транспортнодорожнього комплексу України до європейської та світової транспортних систем.
Це можна виправити через створення сильного національного перевізника, що
може конкурувати з світовими. Такого можна досягти через реалізацію положень
Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, що розписана на
середній строк та до 2020 року, а також покращення рівня безпеки повітряних
перевезень через механізми нагляду і контролю з фінансуванням через
національні програми.
У сфері авіації законодавство України відстає по всіх міжнародних та
європейських стандартах. Це є впливовим фактором неналежного інвестування
цієї сфери. Вирішення проблеми потрібно почати з покращення механізмів
державного регулювання сфери авіації та завершити побудову національної
нормативної бази. Після цього потрібно адаптувати національне законодавство до
міжнародних вимог, в тому числі Спільних авіаційних вимог Європейського
Союзу для позиціонування у числі членів спеціалізованої регіональної організації
Об’єднані авіаційні власті. Також зміни мають торкнутись законів, що регулюють
доходи від інвестиційної діяльності, котра зараз залишається без оподаткування.
Це потрібно для подальшого залучення інвесторів у авіагалузь.
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Проблеми, котрі були описані вище, сильно впливають на привабливість цієї
сфери для інвестування та створення сприятливого напряму для спрямування
інвестиційних ресурсів.
Авіапідприємства мають також зайнятись програмами, що будуть містити
положення про особливості держави та регіону, окремих авіакомпаній та
інвесторів, враховуючи їхні інтереси, що створить привабливішу арену для
вкладання інвестицій.
На сьогоднішній день більшість інвестицій спрямовані на оновлення
застарілої транспортної бази авіакомпаній та на розбудову інфраструктури
аеропортів. Та все ж залишається зрозумілим, що ця галузь готова розвиватись у
інноваційному руслі, адже немає меж спрямування капіталу та наукових розробок.
Це є важливим для економічної ефективності сфери та для створення хорошої
бази для модернізації підприємств. Інновації додадуть динаміки, ефективності,
зменшення витрат та висуватимуть вітчизняні авіалінії на конкурентноспроможну
арену.
Також потрібно зауважити, що для іноземного інвестування галузь авіації має
особливі умови щодо дозволу їх урядом України.
Можна зробити висновок, що низький рівень інвестування є негативним
наслідком подолання фінансової кризи. Тому приватні особи та підприємства з
власним капіталом грають одну з найважливіших ролей у інвестуванні
авіатранспортної сфери та її розвитку.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
Островська О. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Рижкова Г. А.
Університет ім. А. Нобеля
У процесі переходу економіки України до ринкового господарювання
активізувався процес приватизації державної форми власності, що зумовив
виділення комерційної нерухомості як особливої форми серед інших форм
нерухомості.
Комерційна нерухомість на сучасному етапі становлення ринкової економіки
відіграє важливу роль, оскільки вона впливає на економічні процеси та виступає
основою підприємницької діяльності. Наявність комерційної нерухомості у
власності підприємства свідчить про можливість зменшення постійних витрат
(відсутність орендної плати) і підвищення конкурентоспроможності підприємства
в ринкових умовах, або є окремим джерелом прибутку.
Проте, сьогодні більшість суб’єктів господарювання стикаються з
проблемами недостатнього забезпечення комерційною нерухомістю через
обмежені можливості підприємств. Комерційна нерухомість у ринкових умовах
виступає як основа будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від виду
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діяльності та організаційних особливостей, проте, підприємства вимушені
постійно вирішувати проблеми нестачі чи відсутності корисної площі як пасивної
частини основних засобів підприємства. Фінансово стійкі великі підприємства
можуть оперативніше придбавати комерційну нерухомість, а підприємства малого
й середнього бізнесу найчастіше вимушені брати торговельні приміщення в
оренду.
Ринок комерційної нерухомості відрізняється від інших ринків економічними
характеристиками та ефективністю за найбільш істотними параметрами.
Ефективність ринку залежить від розташованих в обороті об’єктів. Земельні
ділянки, що становлять основу комерційної нерухомості, відрізняються
унікальністю і фіксованим місцем розташування, хоча в економічному плані деякі
ділянки землі можуть бути аналогічними і взаємозамінними. Будівлі, розташовані
на земельних ділянках, відрізняються цільовим призначенням, тривалим процесом
створення, великою одиничною вартістю та ін.
Ціна на об’єкт комерційної нерухомості як одиницю інвестування відносно
висока, тому коло її покупців обмежене. На ринку комерційної нерухомості ціна
також є результатом взаємодії попиту та пропозиції і змін ринкової активності,
проте, на відміну від ефективного ринку, ціни на подібну за споживчими
властивостями комерційну нерухомість не є єдиними. Іншою відмінною рисою
ціни на нерухомість є її нестабільність. Висока одинична ціна на об’єкт
комерційної нерухомості, тривалий термін економічного життя, прогнозованість,
доходи та ризики є об’єктивними передумовами для угод отримання позикових
коштів. Тому можливість фінансування за рахунок кредиту на економічно
вигідних умовах впливає на рішення про покупку комерційної нерухомості і, в
кінцевому рахунку, на активність відповідного ринку.
Комерційна нерухомість, як інвестиційний інструмент, важко реалізується і в
певних ситуаціях неліквідна. Це пов’язано з тим, що покупка комерційної
нерухомості пов’язана з великими витратами, при цьому покупець, як правило, не
має доступу до альтернативних джерел фінансування, крім того, комерційна
нерухомість має фіксоване місце розташування, тому пропозиція не може швидко
адаптуватися до потреб ринку.
Баланс попиту та пропозиції, що забезпечує конкуренцією, на ринку
комерційної нерухомості досягається рідко. Пропозиція конкретного виду
комерційної нерухомості зазвичай відстає від ринкового попиту, так як
досягається або будівництвом нової нерухомості, або реконструкцією наявної.
Складність, інертність і тривалий термін будівельного процесу можуть призвести
до виникнення не ринкової рівноваги, а надлишкової пропозиції. Якщо попит на
комерційну нерухомість різко збільшується, додаткова пропозиція не може бути
забезпечена швидко. При зниженні попиту надлишкова пропозиція також не може
бути поглинена ринком швидко.
Вільне конкурентне ринкове середовище створюється великим числом
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покупців і продавців, кожен з яких не контролює досить значну частку ринку, щоб
робити істотний вплив на ціну. В один і той же час на конкретному сегменті ринку
комерційної нерухомості, зазвичай діє обмежене число покупців і продавців.
Високі ціни на комерційну нерухомість диктують рівень купівельної
спроможності, тому ринок комерційної нерухомості чуйно реагує на зміну таких
економічних індикаторів, як рівень і стабільність доходів, зайнятість
працездатного населення, його міграція і т. д.
Інформованість учасників угоди про стан ринку, поведінку інших учасників
ринку, ринкової активності, якості товару і можливості його замінити, про ціну
пропозиції і угоди для конкретної комерційної нерухомості або подібних об’єктів
нерухомості значно нижчі рівня ефективних ринків. У більшості людей відсутній
досвід угод з комерційною нерухомістю через їх рідкість, з іншого боку, покупці
наполягають на нерозголошенні відомостей про угоду.
Ринок комерційної нерухомості не володіє такою характерною рисою
ефективного ринку, як саморегулювання, засноване на відкритій і вільній
конкуренції. Ринок комерційної нерухомості регулюється українськими та
місцевими законами щодо прав власності і процедури купівлі-продажу.
Недосконалість та неефективність ринку комерційної нерухомості не
дозволяє зробити правильний прогноз поведінки ринку. У зв’язку з тим, що ринок
комерційної нерухомості специфічний за своїм функціонування, в першу чергу
оцінювачі повинні аналізувати ті фактори, які роблять його неефективним. Це
реакція учасників ринку на конкретні характеристики комерційної нерухомості та
зовнішні чинники, що визначають її вартість. Визначення ринку комерційної
нерухомості як механізму ефективної взаємодії фізичних або юридичних осіб з
метою обміну наявних прав на нерухомість на інші активи вимагає виявлення його
учасників, їх ролі та функцій. Ринок комерційної нерухомості має своїх суб’єктів
ринкових відносин (учасники ринку нерухомості), що вступають у взаємодію
через виконання певних операцій і функцій. Унікальність, великий проміжок часу
між окремими угодами з даним об’єктом комерційної нерухомості, відносно
низька ліквідність і високі ризики обумовлюють необхідність участі в ринкових
операціях з нерухомістю, крім покупців і продавців, професійних учасників ринку
нерухомості, організацій, що надають консультаційні послуги, органів державної
влади, представників інфраструктури ринку нерухомості та ін.
ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
Панько С. С., Підбережний А. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Ефективне функціонування бізнес-моделі підприємства передбачає здійснення
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постійного контролю за системою основних індикаторів її конкурентоспроможності та економічної потужності. Основою комплексної системи оцінки
ефективності бізнес-моделі підприємства є одна із сучасних методик концепції
стратегічного вимірювання – збалансована система показників (BSC).
Дослідження та вивчення прикладів практичного застосування цієї методики
вказує на те, що у вітчизняній практиці більш-менш успішно її використовують
лише іноземні підприємства. Проблеми застосування методики комплексної
оцінки ефективності бізнесу пояснюються складністю розробки системи
показників для кожного з чотирьох модулів «Фінанси», «Маркетинг», «Персонал»
та «Бізнес-процеси».
У запропонованій комплексній системі стратегічної оцінки ефективності
бізнес-моделі підприємства кожен із модулів має ієрархічну структуру. Крім
цього, взаємний зв’язок існує між модулями, що забезпечує єдність і цілісність
всіх елементів бізнес-моделі підприємства.
Для побудови системи показників кожного із модулів використаємо три
принципи:
1) охоплення показниками системи всіх аспектів досліджуваного явища або
процесу;
2) взаємозв’язок показників;
3) верифікація показників.
На етапі теоретичного дослідження сформовано попередню аналітичну базу
показників за кожним із модулів. Для їх використання в процесі оцінки необхідно
побудувати ієрархію цих показників. Для цього використаємо метод аналізу
ієрархій (МАІ) та метод експертних оцінок.
МАІ – це спосіб структуризації, ієрархічного подання множини елементів, які
визначають суть певної економічної проблеми, та подальшого опрацювання
суджень особи, яка приймає рішення. Реалізація МАІ здійснюється в декілька
етапів:
1) формування багаторівневої структури, яка містить інтегрований і часткові
критерії, об’єкти дослідження та впорядкування;
2) побудова матриць порівнянь із нечіткими оцінками для елементів, які
знаходяться на окремих рівнях ієрархії;
3) обчислення значень вагових коефіцієнтів кожного з елементів ієрархічної
структури в залежності від того, який із них знаходиться на безпосередньо
вищому рівні ієрархії;
4) обчислення вектора пріоритетів, який визначає нечіткі оцінки аналізованих
об’єктів за інтегрованим критерієм;
5) упорядкування досліджуваних об’єктів відносно величини нечітких
оцінок.
Для розробки системи показників кожного модуля комплексної системи
оцінки, слід реалізувати перші три етапи МАІ та експертні оцінки фахівців
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досліджуваного підприємства. З цією метою необхідно побудувати ієрархічну
структуру показників кожного модуля: для вищого керівництва; для бізнес одиниць. З метою формування системи показників для кожного з цих рівнів за
результатами опитування менеджерів вищої ланки визначалась значимість
(вагомість) конкретного показника у процесі прийняття кінцевих управлінських
рішень.
Формування ієрархії показників на рівні бізнес-одиниць супроводжувалось
певними труднощами, основною причиною яких є відмінність у внутрішньокорпоративних підходах до виділення бізнес-одиниць підприємства. Тому,
виходячи з принципу доцільності, запропоновано розробити дерево цілей для
рівня бізнес-одиниць (господарських підрозділів), що забезпечить досягнення
визначених на корпоративному рівні значень ключових показників за кожним
модулем. Для узагальнення отриманих результатів обрано по 5 показників для
кожного модуля, які отримали більше 5 балів. У табл. 1 наведено кінцевий перелік
обраних у результаті ранжування показників за кожним із модулів комплексної
системи оцінки ефективності бізнес-моделі.
Таблиця 1
Основні показники модулів комплексної системи оцінки ефективності
бізнес-моделі
Модуль «Фінанси»
Коефіцієнт
автономії
(концентрації власного капіталу) (Ka)
Коефіцієнт
фінансової
залежності (К зал)

Модуль «Маркетинг»

Модуль «Бізнес-процеси»

Модуль «Персонал»

Валова рентабельність
реалізації (GPM)

Фондовіддача (fv )

Середній річний
виробіток на одного
робітника (Qr)

Чиста рентабельність
реалізації (NPM)

Рентабельність основних
засобів (Rp )

Коефіцієнт творчої
активності
працівників (К та)

Рентабельність
активів (ROA)

Коефіцієнт частки
витрат на здійснення
збуту (Кs)

Рентабельність
інвестицій (ROI)

Коефіцієнт оновлення
товарів (послуг) (К n)

Рентабельність
власного капіталу
(ROE)

Частка підприємства на
ринку певного товару
(qn )

Синергічний ефект від
інтеграції бізнес-процесів Створення баз даних
окремих господарських
(Db )
(бізнес-одиниць) (RОІsinerg)
Управлінський
Здатність до інновацій у
потенціал
бізнес-процесах (INbp )
підприємства (K m)
Оперативність внутрішньо- Приріст капіталу на
фірмової інформації
одного менеджера
(KInfo )
(КEm)

Сформовані таким чином показники стануть основою для комплексної оцінки
ефективності функціонування підприємства за певний період. Для подальшої
розробки ієрархічної структури комплексної системи оцінки ефективності бізнесмоделі підприємства, кожен із цих показників деталізується для нижчих рівнів
підприємства (бізнес-одиниць чи господарських підрозділів) із метою
бґрунтування схеми їх взаємозв’язку.
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ЗАСОБИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБEЗПEЧЕННЯ EФEКТИВНОГО
УПРАВЛIННЯ ПРИБУТКОМ В КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ
ПIДПРИЄМСТВА
Різник С. М., Шенгельський О. І.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Лупак Р. Л.
Львівський торговельно-економічний університет
Економічний розвиток підприємств відбувається лише тоді, коли рeзультати
діяльності є високими, що забeзпeчує формування необхідного прибутку. Так,
прибуток відіграє вирішальну роль, а також є основним джерелом відтворення
інтенсивного й інноваційного процесу розвитку. Прибуток – це головна мета
підприємницької діяльності, основний узагальнюючий показник фiнансових
рeзультатів господарської діяльності підприємств усіх видів, незалежно від їх
організаційно-правової форми.
В контексті зростання вартості підприємства для практичної реалiзації
ціннісного підходу до підвищення eфeктивності управлiння прибутком необхідно
забeзпeчити розробку eфeктивного механізму управління створенням довгострокових цінностей, правильний вибір факторів прибутковості, тобто тих
параметрів діяльності, що сприяють збільшенню вартості і на які доцільно чинити
управлінські впливи для досягнення цієї мети, чітке визначення на основі вибору
факторів вартості ключових стратeгічних сфер компетентності, що формують
здатність генерувати нові цінності для споживачів і здійснювати це найбільш
eфeктивно в порівнянні з конкурентами. Відтак, для забeзпeчення eфeктивного
управлiння прибутком пiдприємства необхідно врахувати сучасні інформаційні
технології і модель біореінжинірінгу – синтез двох методів перетворення
організації: реінжинірінгу, що робить основний акцент на удосконаленні технікотехнологічної компоненти діяльності, і організаційного розвитку, який зосереджує
основну увагу на перетворенні соцiальної підсистеми організації [2, с. 167-171].
За рeзультатами дослідження обґрунтовано, що в умовах ринку для будьякого підприємства динаміка внутрішніх оцінок вартості є одним з основних
критеріїв якості управлінських рішень, які приймаються. У той же час,
необхідність бачення перспектив розвитку підприємства, його конкурентоспроможності в сeрeдовищі бізнесу об’єктивно вимагає порівняльної оцінки
цінності зі світовими досягненнями по ключових сферах компетентності. Зокрема,
за сучасних умов таке зіставлення має особливу значущість у процесі вибору
заходів забeзпeчення eфeктивного управлiння прибутком в контексті зростання
вартості підприємства.
Підвищення eфeктивності управлiння прибутком підприємства є рeзультатом
адаптації до фiнансово-економічних умов, до яких належать певні характеристики
продукції, умови реалiзації, додаткове обслуговування, тобто все те, що відрізняє
діяльність і створює перевагу над конкурентами. Відповідно, до основних
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чинників вибору заходів забeзпeчення eфeктивного управлiння прибутком
підприємства на сучасному етапі економічних відносин варто віднести такі, як
якість продукції і послуг, рівень техніки й технології, доступ до привабливих
джерел фiнансового забeзпeчення, рівень активності інноваційно-iнвестиційної
діяльності, наявність стратeгії підтримки високого рівня конкурентоспроможності,
орієнтація у своїй діяльності на ринок і систематичну роботу зі споживачами,
наявність конкурентної стратeгії щодо безпосередніх конкурентів, рівень
кваліфікації персоналу і рівень менеджменту, доступ до ринкової інфраструктури,
стабільність нормативно-правових положень господарської діяльності тощо.
Виходячи з цього, вибір заходів забeзпeчення eфeктивного управлiння
прибутком в контексті зростання вартості підприємства є рeзультатом
послідовного здійснення різних видів діяльності, що, відповідно, розподіляє
підприємство на певну кількість функціональних підсистем; стає можливим і
необхідним визначати внесок кожного виду діяльності в кінцеві рeзультати
економічної роботи. Причому об’єктивною основою вибору заходів забeзпeчення
eфeктивного управлiння прибутком підприємством є закони функціонування
ринку, управління, соціології, психології, кібернетики, які необхідно враховувати.
На нашу думку, під час формування системи управлiння прибутком
важливим є системний підхід, що базується на врахуванні тактичних та
стратeгічних аспектів управління, спрямованих на максимізацію кінцевого
рeзультату як в короткотерміновому, так і в довготерміновому періодах. Так,
повнота та своєчасність відтворення системи завдань eфeктивного використання
прибутку підприємства є необхідною умовою забeзпeчення керованого
eфeктивного його розподілу, а встановлення оптимальних обмежень за рівнем
його споживання та капiталізації в процесі розвитку стратeгічних рeсурсів чи їхніх
окремих компонентів забeзпeчить застосування нової парадигми зростання
вартості.
Водночас, виділення цілей, рівнів, функцій, пріоритетних типів, елементів
вартісного менеджменту дозволить обґрунтувати переваги управління прибутку,
орієнтованого на вартість, – воно найбільшою мірою відповідає природним
інтересам власників у збагаченні; власники забeзпeчують прийняття
управлінських рішень, які враховують інтереси заінтересованих осіб, при цьому
мають більш високі ризики; орієнтація на вартість створює дієві важелі залучення
додаткового капiталу, тим самим підвищуючи їх конкурентоспроможність
[1, с. 90-101].
Заходи підвищення eфeктивності управління прибуткком підприємства
повинні бути органічно інтегровані із загальною системою управління, так як
прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності прямо або
опосередковано впливає на рівень прибутку, який, в свою чергу, є основним
джерелом фiнансування розвитку та зростання доходів. Так, крім заходів
реінвестування прибутку, поточного контролю його формування та визначення
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обсягу реалiзації продукції, в т. ч. встановлення ціни і оптимізації асортиментної
політики, існують інші організаційно-економічні заходи, що дозволяють
забeзпeчити eфeктивне управління прибутком. Однією з важливих аналітичних
процедур забезпечення ефективного управління прибутком підприємства є
порівняння вартості портфеля організаційно-економічних потреб і величини
прибутку, який має бути одержаний та дозволить реалiзувати ці потреби. Для
виконання такої аналітичної процедури необхідно сформувати базу порівняння –
величину прибутку. При цьому базою порівняння може бути прибуток минулого
періоду, прогнозний та проектний прибуток пiдприємства. Загалом, рeзультатом
аналітичної процедури формування бази порівняння варто вважати обґрунтований
розрахунок сум прибутку, що пропонуються як база порівняння з вартістю
портфеля організаційно-економічних потреб підприємства. За рeзультатами
порівняння базової величини прибутку та вартості портфеля, який містить
ранжовані організаційно-економічні потреби, реалізуються процедури, що
спрямовані на досягнення заданої величини прибутку.
Зазначимо, що ранжуванню піддаються можливі iнвестиційні потреби
виконання управлінських рішень, які спрямовані на зростання вартості
підприємства, реалiзацію його стратeгічних пріоритетів. Водночас, ранжування
здійснюється за якісними та кількісними критеріями. Якісний критерій
віддзеркалює важливість можливого підвищення eфeктивності управління
прибутком підприємства та відображає першочерговість її задоволення. Також
ранжування iнвестиційних потреб підвищення eфeктивності управління
прибутком підприємства за якісним критерієм здійснюється за допомогою методів
експертних оцінок [3, с. 208-217; 4, с. 85-88].
Остаточний вибір заходів забeзпeчення eфeктивного управлiння прибутком в
розрізі визначення оптимальної вартості підприємства здійснюється евристично
(на основі досвіду, інтуїції, розумінь, що є неформалізованими) особою, що
приймає рішення за рeзультатами аналітичної роботи. Ця програма показує, якою
ціною (збільшенням вартості) досягається підвищення eфeктивності при переході
від одного недомінуючого зразка до іншого. Відповідно, основна мета розробки
програми eфeктивного управлiння прибутком підприємства полягає у забезпеченні
зростання його суми і рівня використання, а також eфeктивному розподілі за
напрямами соціально-економічного розвитку. У результаті здійснених заходів
підприємство здатне підвищити власну ринкову вартість, сформувати
конкурентний потенціал та вдало реалізовувати соціально-економічну політику.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Рогальський Т. О.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Мізюк Б. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Туристична індустрія впродовж останніх років динамічно розвивається і стає
однією з пріоритетних сфер економіки України, яка забезпечує вагомий дохід
місцевому бюджету та створення нових робочих місць. Проте, подальший
розвиток туристичної сфери потребує активізації досліджень нових форм
інноваційних технологій та управлінських методик для створення якісних та
конкурентоспроможних туристичних продуктів. Впровадження інформаційних
систем і нових технологій повинне стати ключовим напрямком розвитку
туристичної сфери та забезпечити ріст якості туристичних послуг. Так, наприклад,
збільшенню якості управління бізнес-процесами буде сприяти впровадження
комплексної автоматизованої системи управління, а формування електронної бази
даних дозволить розробку та ведення стандартної документації управління якістю
туристичних послуг і т. п.
У практичній діяльності туристичних підприємств застосовують такі види
інформаційних технологій [1]:
– глобальні розподільчі системи;
– системи бронювання та резервування;
– комплексні автоматизовані системи управління підприємством;
– спеціалізовані та універсальні програмні продукти;
– мобільні системи зв’язку;
– послуги глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.
Сучасні інформаційні технології сприяють розвитку та використанню
інформаційних туристичних ресурсів в мережі Інтернет (рис. 1).
Інновації в туризмі привносять на ринки нові ідеї, послуги і продукти.
Інновації означають не тільки пристосування туристичної галузі до мінливого
характеру попиту в туризмі шляхом застосування нових маркетингових стратегій,
але і зміни в зовнішньому середовищі, які стимулюють появу нових новаторських
послуг, продуктів і процесів. Звідси інновації в туризмі повинні розглядатися як
перманентний, глобальний і динамічний процес [2]. Інновації в індустрії туризму,
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головним чином, спрямовані на формування нового туристичного продукту і
маркетингову діяльність, а також застосування нових методів управління, а
особливо – активне використання сучасних інформаційних технологій, що істотно
впливає на зниження ціни туристичного продукту, зменшення часу на підбір і
продаж турів, їх оформлення і видачу виїзних документів. Науковцями визначено
нові характерні риси інноваційного продукту як складного, інтегрованого як по
вертикалі (виробники туристичних послуг, посередники, продавці), так і по
горизонталі (постачальники окремих складових елементів) так званої діагональної
інтеграції [2].

Рис. 1. Види туристичних ресурсів в мережі Інтернет [1]
Порівняльний аналіз деяких видів традиційних та нових туристичних
продуктів дозволяє зробити наступні висновки про інноваційні зміни в структурі
глобального ринку за продуктовими ознаками. По-перше, розширюються види
туристичних продуктів з орієнтацією на уподобання не групи відвідувачів, а
задоволення індивідуального попиту. По-друге, розвиток інфраструктури для
відпочинку, зайняття спортом, надання майстер-класів у різних сферах культури,
живопису та підприємництва є передумовою нових «запитів» ринку туристичних
послуг. По-третє, створення глобального інформаційного середовища створює
передумови для розвитку інноваційного підприємництва в туристичному бізнесі
через надання послуг для кожного споживача по індивідуальному запиту шляхом
використання глобальних ресурсів. Тобто бізнес-модель сучасного туристичного
бізнесу – це інноваційна модель: послуги індивідуальні, а ресурси – глобальні.
По-четверте, зміщуються та стираються ознаки типу туризму, у своїй більшості
запити споживачів орієнтовані на певний «мікс туристичних послуг», які за
класифікацією належать до різних типів [1].
Отже, використання сучасних інформаційних технологій у туристичному
бізнесі є вимогою часу, що дозволяє не тільки підвищувати якість послуг, але й
раціонально використовувати всі наявні ресурси як для туристів, так і для
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власників туристичного бізнесу. По мірі розвитку НТП будуть розвиватися й
інформаційні технології у туристичній галузі, які дозволяють відкривати нові
можливості для інноваторів та стануть основою для інноваційного розвитку
туристичного бізнесу.
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ – НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗМІН
д-р філософії, проф. Троціковски Тадеуш
директор програм Європейського наукового фонду
Інституту Інновацій ( Польща)
Необхідність подолання наслідків глобалізації, поглиблення міжнародної
інтеграції і, відповідно, посилення конкуренції, збільшення капіталів,
використовуваних як для поточної господарської діяльності, так і для створення
нових товарів і послуг, які раніше не вироблялися, спричиняють вплив на стан
підприємницької діяльності європейських країн, актуалізують необхідність
реалізації інноваційної програми розвитку. Інноваційна діяльність більшою мірою,
ніж інші напрямки розвитку підприємництва, пов’язана з невизначеністю і
ризиками. В умовах нестабільності економічної кон’юнктури проблема ризику
виникнення втрат при вкладенні фірмою засобів у інновації вимагає
обґрунтування сучасних підходів до управління.
Історія розвитку ринкових відносин європейських країн визначила
інноваційну діяльність як єдиний спосіб розвитку сучасних підприємств на різних
етапах життєвого циклу підприємств, незалежно від технологічних особливостей
діяльності та видів продукції або послуг, форми власності та сфери їх діяльності в
цілому. При цьому ефективність інноваційної діяльності прямо залежить від того,
наскільки точно зроблена оцінка і експертиза ризиків, а також від того, наскільки
адекватно визначені методи управління інноваційною діяльністю.
Глобальна соціально-економічна криза відносно швидко охопила країни
Центрально-Східної Європи, привівши до різкого гальмування темпів зростання
національного продукту і, відповідно – повсюдного занепаду. Період підйому
змінився гострим занепадом. По-перше, відбулося різке скорочення експорту в
країни Західної Європи. По-друге, серйозною проблемою стало обмеження
надходжень безпосередніх закордонних інвестицій в світовому масштабі, що
особливо серйозно вплинуло на країни, які звикли в останні роки до значного
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напливу безпосередніх закордонних інвестицій. По-третє, сформувалась криза
довіри на світових фінансових ринках, яка спричинила катастрофічне скорочення
доступу до приватного капіталу. Загалом, усі ці чинники привели до кризових
явищ у внутрішній економіці країн Центрально-Східної Європи: ослаблення сили
місцевої валюти, зростання безробіття, проблем у фінансовому секторі,
погіршення бюджетної ситуації, змін в поглядах і стані окремих фірм і
споживачів.
Ситуація окремих країн регіону різна. Майже повсюдно з 2009 року відмічено
зниження валового національного продукту, а його очікуваний рівень дуже
різний: від катастрофічного занепаду в країнах Прибалтики і в Україні до майже
нульового зростання в Польщі. Комплекс проблем найбільш прийнятний в країнах
Центральної Європи, дещо складнішою є ситуація в балканських країнах, дуже
складна – в країнах Східної Європи і драматично складна – в країнах Прибалтики.
Основні фактори, що загрожують розвитку економіки в країнах ЦентральноСхідної Європи, можна типологічно розділити на три види. У плані виникнення
потенційних труднощів у сфері внутрішнього фінансування в кращій ситуації
знаходяться країни Центральної Європи (дещо гірша ситуація складається лише в
Угорщині) і Росії, серйозні проблеми загрожують балканським країнам, країнам
Прибалтики, України і Білорусі. Серед країн, яким загрожує внутрішня криза
(фінансова криза), знову ж таки в кращій ситуації знаходяться країни Центральної
Європи і Росія. У плані залежності від зарубіжної кон’юнктури ситуація
небезпечна в усіх країнах, особливо, в Центральній Європі (за винятком Польщі).
У період після 2016 року мають місце певні позитивні зрушення.
Загальний погляд на всі складнощі, що виникли в країнах Центрально-Східної
Європи в зв’язку з глобальною кризою, дозволяє стверджувати, що у найбільш
важкій ситуації опинилася сьогодні Україна. Наявні вельми серйозні проблеми,
уникнути яких можна лише при активізації інноваційної діяльності, розширенні
впроваджень «ноу-хау» в практику господарювання.
Вплив спаду економічної кон’юнктури в Західній Європі на ситуацію країн
Центрально-Східної Європи безпосередньо залежить від міри відкритості
економіки цих країн. Якщо вимірювати цю відкритість співвідношенням експорту
й ВВП, виявляється, що найбільший регрес загрожує Словаччині, Словенії, Чехії
та Естонії. Небезпечна також ситуація в Білорусі, яка в значній мірі залежить від
експорту на російський ринок. Однак, це не єдина проблема. Деякі країни можуть
болісно відчути монокультуру виробництва і експорту (надмірну залежність від
одного виду експортованого товару). Це особливо стосується України (традиційне
переважання металургійної промисловості і сільського господарства) і
Словаччини (переважання виробництва машин). Для Хорватії ж і Сербії особливо
болючим може виявитися скорочення грошових переказів від працюючих за
кордоном емігрантів.
Ризик виникнення внутрішньої нестабільності і ще більша загроза для
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фінансування кредитних потреб країн Центрально-Східної Європи в значній мірі
обмежують можливість чіткої протидії спаду шляхом стимулювання економіки
інструментами макроекономічної політики, державного прямого фінансування
інноваційних розробок, гнучкого застосування податкових і кредитних важелів.
Крім того, є очевидною необхідність нової, ефективної форми міжнародної
співпраці. Це нова площина для обміну досвідом між Євросоюзом і
Співдружністю Незалежних Держав. Однак, необхідно враховувати, що
європейський досвід не можна копіювати для країн бувшого СРСР. Країни СНД
мають розробити альтернативну модель ефективної інтеграції, пристосовану до
особливостей і потреб цих держав. У той же час Євросоюз має надати підтримку в
області відповідного використання європейського досвіду та посилювати дієвість
інноваційної політики.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ БУДМАТЕРІАЛАМИ ДЛЯ
ПОКРІВЛІ У ПІДПРИЄМСТВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМАТІВ
Чорній Н. І.
Науковий керівник – к.т.н., доц. Шумський О. В.
Львівський торговельно-економічний університет
На сучасному ринку будівельної продукції, в т. ч. у такому специфічному його
сегменті, як ринок виробів і матеріалів для покрівлі, вітчизняна торгівля зазнає
істотних структурних змін в цілому. Проведені фахівцями даної галузі в останні
4-7 років дослідження дозволили виділити 3 основні, чітко виражені тенденції
розвитку роздрібних торговельних підприємств) [1-4]:
1. Стрімкий розвиток роздрібних мереж, в т. ч. загальнонаціонального
масштабу, які складаються з десятків або навіть сотень роздрібних торговельних
підприємств, що належать єдиному власнику, який може бути як вітчизняним, так і
закордонним суб’єктом господарювання [2; 3]. В межах цієї тенденції, у свою
чергу, можна виділити два напрями розвитку торговельних мереж:
– зростання частки сучасних форматів торгівлі (супермаркети, гіпермаркети)
в загальному обсязі роздрібної торгівлі у порівнянні з традиційними (класичними)
форматами;
– прискорене зростання роздрібного товарообороту у закладах сучасних
форматів та їх подальший регіональний розвиток.
2. Поява на вітчизняному ринку будматеріалів та виробів і поступове
«зміцнення» новітнього формату – торговельної мережі для фахівців будівництва і
ремонту типу «Professional».
3. Модернізація традиційного формату – т. зв. непродовольчих магазинів або
магазинів загального профілю, котрі представлені як класичними (універсальні
магазини, «магазини знижок», спеціалізовані магазини), так і відносно новими
(«спеціалісти в категорії», ТЦ будматеріалів/виробів, «демонстраційні зали» та ін.)
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типами роздрібного ритейлу [2; 3; 5].
Останній напрям, тобто модернізація «традиційних РТП» на ринку
будматеріалів/виробів відбувається шляхом їх глибокої і вузької спеціалізації з
переформатуванням у тип «спеціалізований магазин» з такими визначальними
характеристиками: широта асортименту – «вузька»; глибина асортименту –
«глибока»; рівень сервісу – «високий»; рівень цін – «високий»; параметри площі –
450-1300 м2; середня кількість товарних одиниць – 3000-5000; розташування –
заміські торговельні центри і місця традиційного скупчення споживачів
(автостанції, вокзали, речові ринки, «розкручені» торговельні центри, транспортні
розв’язки та ін.).
На нашу думку, така тенденція на сучасному ринку будматеріалів/виробів вже
проявляється у вигляді успішного функціонування вузькоспеціалізованих
магазинів під назвами «Все для підлоги», «Світ паркету», «Ванни і джакузі»,
«Cалон ламінату», «Салон дверей і замків», «Світ сантехніки», «Опалювальні
системи», «Студія кольору», «Лаки і фарби», «Дім інструментів», «Системи для
кріплення», «Все для освітлення», «Електросвіт» та багатьма іншими.
У перспективі можливим варіантом може стати об’єднання таких РТП у
невеликі локальні вузькоспеціалізовані мережі, які торгують лише однією
товарною групою: сантехніка, електротовари, килимові покриття, лакофарбові
матеріали, оздоблювальні та опоряджувальні будматеріали і т. д. Ще одним
варіантом є концентрація різних вузькоспеціалізованих магазинів у спеціалізовані
торговельні центри у складі (на території) більших торговельних центрів
(торговельних об’єднань). Прикладом є успішна діяльність ТЦ «Будмайстер» на
території одного з найбільших у Західній Україні торговельно-виробничого
комплексу «Південний» (ТОВ «АЙПІЄ-Л», м. Львів). Обидва варіанти у
майбутньому можуть стати певною альтернативою розвитку торговельних
форматів DIY і Professional.
Водночас, на нашу думку, за більшістю характеристик (торгова площа,
широта і глибина асортименту, ціновий діапазон, рівень сервісу, очікування вигоди
при відвідуванні) та відповідністю вимогам (до планування торгових залів,
обладнання, персоналу, асортименту та викладки товарів) значну кількість
сучасних РТП, які успішно функціонують на локальних ринках будматеріалів,
цілком можна віднести саме до типу «супермаркет». Приклади таких підприємств:
ТМ «Лео Кераміка» (м. Львів, мережа у 23 містах України), ТМ «АРС» (торгова
група «АРС-Кераміка», м. Львів, мережа у 8 містах України), ТМ «БУМ» (м.
Мукачево), ТМ «USK» (м. Вінниця, Житомир, Хмельницький) та ін.
Найвагомішою проблемою в Україні для РТП традиційного формату у
сегменті «будматеріали/вироби» є порівняно низька середня норма прибутку, яка
разом з високою вартістю нерухомості обумовлює тривалий термін повернення
інвестицій. Це суттєво погіршує потенційну конкурентоспроможність таких РТП,
навіть вузькоспеціалізованих, порівняно з гіпер- і супермаркетами формату «DIY»
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[3; 4].
Для практичного дослідження особливостей організації торговельнотехнологічного процесу реалізації сучасних будівельних товарів для
облаштування покрівлі на підприємстві новітнього
формату нами
використовувалися матеріали господарської та комерційної діяльності ПП «ЛіраЛюкс» (м. Львів). За результатами проходження виробничої і переддипломної
практики, а також з врахуванням власного 2-річного досвіду виконання фахових
обов’язків на посаді «менеджер по роботі з клієнтами» на вказаному підприємстві,
нами досліджені, визначені і сформульовані його основні характеристики, а саме:
1) товарна спеціалізація – вузька (будматеріали/вироби та супутні
роботи/послуги);
2) мета (стратегія) господарської діяльності – отримання прибутку від
основних видів за КВЕД;
3) принципи бізнес-стратегії – «цінова політика, рівень якості товарів/
робіт/послуг, сервіс для покупця/клієнта» [5].
Вивчення інформації, що подається в матеріалах про господарську і
комерційну діяльність ПП «Ліра-Люкс», дозволяє виділити низку характеристик
підприємства, які, на наш погляд, формують його конкурентні переваги в
обраному сегменті ринку (торгівля будматеріалами/виробами і виконання
будівельних робіт) [5]. Виходячи з цих характеристик, ми визначили формат ПП
«Ліра-Люкс», як новітній і специфічний, а саме виробничо-торговельний, тобто у
ньому поєднані торговельні і виробничі функції – покупцям (клієнтам,
замовникам) пропонується до реалізації функціонально-споживчий комплекс
продукції будівельного призначення і комплекс будівельних послуг.
Таким чином, досліджуване базове підприємство за переважною більшістю
вказаних характеристик жодному з форматів, які описані вище, не відповідає.
Водночас, детальний аналіз вказаних вище характеристик ПП «Ліра-Люкс»
дозволяє зробити висновок, що за специфікою предмету діяльності (послуга –
будівельна, ремонтна, монтажна) та вузькістю товарного об’єкту (одна товарна
група, невелика кількість видів виробів), але високим ступенем повноти і глибини
асортименту, наше підприємство частково, але у значній мірі, підходить під
визначення формату РТП «спеціаліст в категорії» [5].
Нами встановлено, що з метою ефективної реалізації основного принципу
бізнес-стратегії «рівень якості товарів/робіт» і для формування відповідного
торговельного асортименту ПП «Ліра-Люкс» активно використовує формат
дистрибуції торговельних і товарних марок основних постачальників
будматеріалів/виробів. Зараз за цим форматом підприємство здійснює реалізацію
продукції 12 торгових/товарних марок ПБМ і 2-х – мансардних вікон, що
забезпечує максимальну відповідність ступеню глибини і повноти асортименту
структурі потреб споживачів та вимогам сучасного ринку [5].
Особливості організації торгово-технологічного процесу надання послуг і
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реалізації будматеріалів та виробів у ПП «Ліра-Люкс» обумовлюються, в
основному, специфікою і новизною його формату – спеціаліст в категорії з
поєднанням торговельної і виробничої функцій.
Виходячи з цього, ТТП на досліджуваному підприємстві є комплексом
послідовних та взаємозв’язаних технологічних операцій, які умовно можна
згрупувати у 9 етапів: 1) первинне виявлення і конкретизація потреби клієнта; 2)
попереднє визначення змісту та обсягу покрівельних робіт; 3) вибір групи/виду
покрівельного матеріалу (ПБМ); 4) вибір товарної марки, колекції, моделі,
артикулу ПБМ; 5) пропозиція додаткової послуги; 6) узгодження етапів огляду
об’єкту виконання робіт і послуг; 7) безпосередній огляд технічного стану об’єкта
виконання робіт і послуг; 8) складання і затвердження кошторису; 9) підписання
угоди/договору і безпосереднє виконання робіт [5].
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Школа В. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Проблема відсталості української економіки полягає у недостатньо
розвиненому технологічному оснащенні, яке піднесло б ефективність
матеріального виробництва і забезпечило б суспільний розвиток. Це дасть змогу
збільшити обсяги виробництва. Тому актуальність теми технологічного оснащення
різних сфер діяльності є особливо актуальною у наш час.
До такого стану економіку України призвело ігнорування специфіки ринкової
трансформації. Адже на час проголошення незалежності Україна не мала своєї
законодавчої бази для повного реформування економічного стану країни.
Трансформаційний період характеризується промисловим переворотом, зміною
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старої економіки на нову.
Для забезпечення розвитку основних напрямів діяльності економічних
суб’єктів застосовуються інноваційні технології. Інновації повинні враховувати
швидкоплинні зміни навколишнього середовища, а також глобальні проблеми, які
так чи інакше впливають на діяльність підприємства.
Щодо України, то вона не має інноваційного потенціалу у використанні і
запровадженні новітніх технологій через залучення прямих іноземних інвестицій.
Тому можна стверджувати, що наша Вітчизна практично не має вигоди з
придбання технологій з-за кордону [1, c. 112].
Інноваційний розвиток має базуватись на певних засадах:
1) запровадженні нових галузей, інформаційних систем;
2) зменшенні державною політикою податкових зборів;
3) утворенні технополісів та технопарків;
4) забезпеченні довгострокового кредитування шляхом встановлення пільг на
оподаткування коштів, які інвестуються у структури;
5) забезпеченні захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності [2, c. 25].
Процеси інноваційного розвитку забезпечують конкурентоспроможність
національної економіки на світовому ринку. Однак, ці процеси гальмуються
недосконалістю і неефективністю державної політики та фондів її інвестування.
Для того, щоб українська продукція стала конкурентоспроможною на
світовому ринку потрібно удосконалювати технічне оснащення, кваліфікаційну
підготовку кадрів. Тому українському урядові необхідно розробити спеціальну
реформовану програму для забезпечення підвищення інноваційного потенціалу
країни та розвитку нових інноваційних галузей економіки. Зокрема, збільшити
обсяги фінансування інноваційних компаній, працюючих задля розвитку інновацій
на теренах України і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції
на світовому ринку, тим самим забезпечуючи стабільний розвиток і покращення
своїх позицій у міжнародній економіці [3, c. 486].
Отже, створення ефективної інноваційної економіки повинно бути
стратегічним напрямком розвитку нашої країни в першій половині XXI століття.
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Секція 4. Сучасні проблеми розвитку підприємництва та формування
середнього класу в Україні
ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
к.х.н., доц. Бужанська М. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Малі підприємства, які є важливою складовою сучасного підприємництва,
домінують в усіх секторах економіки України: вони займають найбільшу частку
серед усіх підприємств (95,46%). Вони забезпечують гнучкість і стійкість
економічної системи, вносять безпосередній вклад у формування внутрішнього
валового продукту і податків, задовольняють потреби населення і виконують
важливу соціальну роль – забезпечують робочі місця та є джерелом прибутку
громадян країни.
Частка обсягу реалізованої продукції малими підприємствами в загальному
обсязі усієї реалізованої продукції в Україні у 2017 р. становила 16,9%, середніми
– 41,3% [1]. Виникає запитання щодо ефективності стратегічної політики розвитку
малих підприємств, оскільки із збільшенням кількості малих підприємств
показники їх діяльності не підвищуються. Ця невідповідність говорить про
неефективну роботу даного типу суб’єктів господарювання. Виділимо основні
причини, котрі впливають на ефективність функціонування малих підприємств:
– дефіцит матеріальних ресурсів у суб’єктів малого підприємництва як
наслідок недостатньої фінансової підтримки з боку держави, неврегульованості
механізмів кредитування малого підприємництва та високої вартості кредитних
ресурсів;
– відсутність чіткої системи податкових преференцій для малих підприємств;
– недостатня допомога з боку держави у просуванні продукції вітчизняних
малих підприємств на закордонні ринки, незначне залучення малого бізнесу до
виконання державних замовлень;
– недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку малого
підприємництва, зокрема, у сфері обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва;
– нерівні умови господарювання малих та великих підприємств на ринку, у
т. ч. різні стартові можливості щодо доступу до фінансових ресурсів та державних
інвестицій, нестача інформації, брак коштів на освоєння нової продукції та
отримання сучасних технологій тощо.
Малі підприємства функціонують переважно на внутрішньому ринку країни.
Їх діяльність сприяє зайнятості й реалізації творчих можливостей населення
країни, знижує рівень безробіття, сприяє формуванню середнього класу та
політичній стабільності. Вони швидко пристосовуються до змін в умовах
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господарської діяльності і забезпечують раціональне переміщення капіталу від
одної господарської сфери до іншої. Їхня діяльність забезпечує конкурентну
спроможність національної економіки за рахунок політичної та економічної
стабільності, розвитку переважно внутрішнього ринку країни.
Серед особливостей малого підприємства України можна виділити певні
риси, які суттєво відрізняють його від аналогічних суб’єктів господарювання
більшості зарубіжних країн: низький рівень технічної бази при значному
інноваційному потенціалі; поєднання в межах одного малого підприємства
декількох видів діяльності у зв’язку з неможливістю в більшості випадків
орієнтуватися на однопродуктову модель розвитку; відсутність системи вивчення
кон’юнктури ринку та недостатня інфраструктура; практична відсутність
державної фінансово-кредитної підтримки; недовіра західних партнерів та
негативне психологічне ставлення населення до підприємців.
Мале підприємство формує конкурентне середовище. Конкуренція є
економічним змаганням виробників однакової продукції на ринку, спрямована на
залучення більшої кількості споживачів, завдяки цьому – одержання максимальної
вигоди. Діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру,
вона пов’язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що
перетворює його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку.
Формуючи ринкові відносини в Україні, держава повинна сприяти створенню
конкурентного середовища певними діями антимонопольного комітету,
розвиваючи й утворюючи мережу малих підприємств і розширюючи на цій основі
сфери конкурентних відносин, що змусило б монополіста вивчати ринковий
попит, аналізувати витрати свого виробництва і збуту продукції, а на основі цього
визначати обсяги виробництва й продажу. Мале підприємство сприяє
утвердженню конкурентних відносин, тому що є антимонопольним за своєю
природою, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З
одного боку, мале підприємство, внаслідок багаточисельності елементів, що його
утворюють, та їх високого динамізму значно меншою мірою піддається
монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької
спеціалізації й використання новітньої техніки воно виступає як дійовий
конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця риса
малого підприємництва відіграла суттєву роль у послабленні, а, іноді, й у
подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до
монополізації та затримці технічного прогресу.
Мале підприємство, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, надає
ринковій економіці необхідної гнучкості. Малі підприємства працюють,
орієнтуючись на потреби громадян країни. Для них вигідно пропонувати ринку
щось нове, те, що необхідно на даний час. На малих підприємствах зазвичай
ініціатором усього нового є людина, яка має знання й енергію. Власне, більшість
нових товарів народжується саме тут. Ця його риса набула в сучасних умовах
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особливого значення завдяки швидкій індивідуалізації та диференціації
споживчого попиту, прискоренню науково-технічного прогресу, зростанню
номенклатури промислових товарів та послуг.
Помітна важлива роль малих підприємницьких структур у реалізації новітніх
технічних та комерційних ідей, випуску продукції наукового змісту [2, c. 130].
Малим підприємствам доступні інноваційні процеси, тому витрати виробництва
невеликі. Гнучкі в діяльності, малі підприємства, якщо їх спіткала невдача, дуже
швидко переходять від однієї сфери діяльності до іншої.
Мале підприємництво робить вагомий внесок у вирішення проблем
зайнятості, створюючи нові робочі місця і поглинаючи надлишкову робочу силу
під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. Для вирішення
проблем зайнятості населення мале підприємсво відіграє особливо важливу роль.
Це вельми актуально для України в умовах стрімкого зростання безробіття. Адже
в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах,
малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові.
Відзначимо, що здатність малого підприємництва створювати нові робочі
місця у всіх сферах господарської діяльності є фундаментальною основою
формування «середнього класу». Це знижує соціальну напругу і сприяє
демократизації ринкових відносин, а, отже, послаблює властиві ринковій
економіці тенденції до соціальної диференціації [2, c. 129]. Таким чином, роль та
функції малого підприємництва полягають не тільки в тому, що воно є важливим
дійовим фактором економічного розвитку суспільства, яке спирається на ринкові
методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціальнополітичній стабільності суспільства, тобто воно відкриває простір вільному
вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного
добробуту.
Таким чином, мале підприємництво є невід’ємною частиною будь-якої
ринкової господарської системи, без якої економіка і суспільство в цілому не
можуть не тільки розвиватися, а й навіть існувати. Великий капітал, безумовно,
визначає рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, але основою
розвитку країн з ринковою системою господарювання є мале підприємництво як
найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя. Саме в секторі
малого підприємництва створюється і функціонує велика частка національних
ресурсів, яка є живильним середовищем для середнього та великого
підприємництва.
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Формування і розвиток середнього класу є одним з найважливіших
соціально-економічних процесів будь-якої країни, оскільки він відіграє важливу
роль в її економічному та суспільному житті. Наявність в країні до статньо
потужного і чисельного середнього класу є основою соціальної стабільності та
економічного розвитку країни. Як основний платник податків, середній клас
формує державний та місцеві бюджети, визначає споживчу поведінку населення і
параметри внутрішнього ринку, через накопичення та участь у різноманітних
системах страхування забезпечує інвестиційний потенціал. Сильний середній клас
є ключовою рушійною силою розвитку підприємництва та впровадження
інновацій.
Одним з головних критеріїв належності до середнього класу виступає рівень
доходу (в розрахунку на душу населення), достатній не тільки для задоволення
першочергових життєвих потреб (в їжі, одязі, необхідних товарах споживання,
житлі), але й для реалізації зростаючих потреб.
У більшості країн з розвиненою економікою середній клас охоплює понад
60% населення. Якщо говорити про середній клас в Україні, то за оцінками
експертів Центру Разумкова та Інституту демографії та соціальних досліджень
НАН України, його ядро становить не більше 14% населення України. Таким
чином, в Україні процес формування середнього класу, що відповідав би за
майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям розвинених країн,
перебуває на початковому етапі. Це пояснюється, насамперед, низьким рівнем
життя та реальних доходів населення.
Аналізуючи основні процеси становлення середнього класу в Україні,
потрібно також враховувати те, що у структурі населення є певна частина, яка
отримує достатньо високі (вищі за середні) доходи, однак, не може бути віднесена
до середнього класу. Це особи, пов’язані з тіньовим капіталом та бізнесом,
корумповані посадові особи органів державної влади тощо. Вони не зацікавлені в
соціально-економічній та політичній стабільності суспільства. Тому проблема
формування середнього класу є важливим питанням для України.
Основними чинниками, що гальмують процес формування середнього класу в
Україні, за оцінками дослідників, є: організаційні та правові труднощі при
створенні підприємств; обмежені фінансові можливості, відсутність фондів,
асоціацій, які могли б інвестувати підприємництво; відсутність реальної
підтримки підприємницького сектору з боку держави; територіальні диспропорції
у дислокації суб’єктів бізнесу; несприятлива податкова політика; складність
ведення бухгалтерського обліку та звітності; несприятлива кон’юнктура на ринку
160

товарів та послуг; слабкість інфраструктури малого підприємництва; відсутність
навичок сучасного спеціалізованого менеджменту; недосконалість механізму
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів; низький рівень інформаційного та
консультаційного забезпечення бізнесу [1].
Потенціал становлення середнього класу в Україні безпосередньо пов’язаний
з розвитком підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, а також
малих та середніх господарських структур. Високий рівень розвитку
підприємництва дає економіці всі необхідні їй фактори, а саме: гнучкість,
структурну перебудову, зростання науково-технічного прогресу, мобілізацію
ресурсів населення, зменшує число безробітних та вирішує деякі проблеми,
пов’язані з соціальним розвитком ринкового господарства. За умов послідовного
вдосконалення механізмів державного регулювання, підвищення рівня
менеджменту та професійності ведення підприємницької діяльності, цей потенціал
може бути перетворений у реалії, що підтверджує досвід розвинених країн
ринкової економіки.
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Тема стану та розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в Україні
досі є однією із своєчасних і затребуваних для розкриття. Підприємства малого і
середнього бізнесу – це підґрунтя та фундамент кожного ринкового господарства.
Стан розвитку підприємництва в Україні є досить низьким. У розвинутих
країнах Європи малий та середній бізнес становить 90% усіх підприємств. Він
забезпечує приблизно 70% зайнятого населення робочими місцями. Внесок малого
та середнього підприємництва у додану вартість за витратами виробництва
становить близько 60%.
Проте, аналіз розвитку бізнесу в Україні показує, що за останні роки немає
суттєвих зміну у кращу сторону. Статистичні показники за період 2014-2017 рр.
свідчать про зменшення кількості суб’єктів господарювання. В даний період в
Україні розпочалася економічна криза (втретє за історію незалежності країни),
спричинена геополітичним конфліктом (тимчасовою окупацією території України
внаслідок збройної агресії Російської Федерації та проведення антитерористичної
операції), що призвела до руйнування виробничих потужностей та транспортної
інфраструктури, втрати міжгалузевих і логістичних зв’язків, ускладнення
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міжнародних відносин, недоступності енергетичної сировини (вугілля), суттєво го
зростання інвестиційних ризиків та негативних очікувань населення. Також
значний негативний вплив мали і накопичені системні диспропорції, що призвело
до девальваційних та інфляційних процесів [2].
На жаль, аналіз динаміки результатів діяльності суб’єктів господарювання
малого і середнього бізнесу в Україні показує, що за останні роки немає суттєвих
позитивних змін та зрушень (табл. 1).
Таблиця 1
Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання
з розподілом за їх розмірами (побудовано за [3])
Показники
Загальна кількість
Великі підприємства
Середні підприємства
Малі підприємства
Суб’єкти середнього підприємництва
Суб’єкти малого підприємництва

Роки
2014
1932161
497
15906
324598
712
1590448

2015
1974318
423
15203
327814
307
1630571

2016
1865530
383
14832
291154
281
1558880

2017
1805059
399
14937
322920
317
1466486

Аналізуючи дані, можна помітити, що в Україні спостерігається зменшення
загальної кількості суб’єктів господарювання великого, середнього і малого
підприємництва. Це відбувається через зменшення фізичних осіб-підприємців
малого підприємництва. Основна питома вага у загальній кількості підприємств
станом на 2017 р. припадає на ФОП – 81,26%. Частка малих підприємств –
17,89%; середніх – 0,83%; великих – 0,02%.
Основними перешкодами для зростання малого та середнього підприємництва
в Україні є недостатньо замовлень/низький попит, нестабільна політична ситуація,
високі ставки податків, обтяжливе податкове адміністрування, бухоблік, інфляція,
часті зміни економічного законодавства, високий регуляторний тиск, корупція,
війна на сході України, нестача кваліфікованих працівників [2].
Крім кількості підприємств, важливе значення має обсяг реалізованої
продукції, який надано на рис. 1.
З аналізу даних рис. 1 можна спостерігати своєрідний «парадокс» розвитку
малого бізнесу, який полягає в тому, що великі підприємства, складаючи лише
0,02% від загальної кількості підприємств, в 5 разів перевищують обсяг реалізації
найчисельнішої групи підприємств України (при тому, що фізичні особипідприємці малого бізнесу складають 81,24% у загальній структурі).
З метою створення сприятливого підприємницького середовища для МСП
найбільш ефективним буде впровадження наступних заходів:
– зменшення кількості документів, необхідних для ведення підприємницької
діяльності (дерегуляція);
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– спрощення податкового адміністрування;
– створення єдиного інформаційного ресурсу з інформацією про умови
ведення бізнесу, законодавство, тощо;
– створення рівних умов для всіх суб’єктів бізнесу при веденні господарської
діяльності;
– переведення надання адміністративних послуг (або їх частини) в
електронний формат;
– створення дієвого механізму виконання законодавчих актів;
– державна підтримка впровадження енергозберігаючих заходів на
підприємстві;
– трирічний мораторій на зміни законів, що стосуються господарської
діяльності підприємств [3].
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Рис. 1. Обсяг реалізованої продукції підприємств у 2014-2017 рр., млн. грн [3]
Отже, малий і середній бізнес, який виступає однією із рушійних сил
розвитку національної економіки, на сьогоднішній день переживає дуже непрості
часи, що свідчить про неконкурентоспроможність підприємств. Існує ціла низка
проблем, які перешкоджають їх розвитку. Для їх вирішення мають бути задіяні
державні механізми підтримки з урахуванням основних національних і
корпоративних інтересів.
Список використаних джерел
1. Дикань О. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення /
О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. − № 57. − С. 58-66.
2. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства /
Т. Д. Костенко, Є. С. Підгора. − К., 2017.
3. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. − Режим
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

163

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Гаврилюк А. М.
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
Дослідження професійної освіти і підготовки кадрів зумовлене негативними
тенденціями, а саме: відсутністю цілеспрямованої стратегії підприємства і
політики у сфері професійної підготовки кадрів з урахуванням специфіки
ювелірної галузі з метою забезпечення високої конкурентоспроможності робочої
сили; незацікавленістю та фінансовою неспроможністю забезпечувати професійну
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації своїх працівників, а також
низьким рівнем стимулювання професійного розвитку.
В економічному розвитку підприємства вирішальну роль відіграють людські
ресурси, адже саме людина є кінцевою метою будь-якого виробництва.
Професійне навчання є основним засобом підвищення цінності людських ресурсів
підприємства.
Система підготовки персоналу повинна враховувати як інтереси підприємства
у швидкому заповненні вакантних місць, економії витрат, пов’язаних з
підготовкою працівників, так і інтереси працівників – одержати повноцінну
професійну підготовку.
В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних знань, умінь та
практичних навичок спроможність організації постійно підвищувати фаховий
рівень своїх працівників є одним із найважливіших факторів забезпечення її
конкурентоспроможності на ринку, оновлення і зростання обсягів виробництва
товарів чи надання послуг.
Для ефективності безперервного навчання потрібно, щоб працівники були в
ньому зацікавлені. Адміністрації необхідно збільшити мотивацію, а також
створити клімат, який сприятиме навчанню.
В основі успішної роботи будь-якої організації лежить правильно
організована система управління персоналом. Головну роль у даному процесі
відіграє менеджер по роботі з персоналом. Серед характеристик, які гарантують
високоефективну роботу підприємства, знаходиться коректна організація
робочого процесу, впорядковане ведення документів по персоналу, сприятлива
атмосфера всередині колективу, об’єктивний підбір персоналу і багато іншого.
Якість всіх цих показників напряму залежить від того, як добре менеджер знає
основи управління персоналом і як ефективно він уміє управляти персоналом.
Система навчання та підвищення кваліфікації працівників організації буде
ефективною лише в тому випадку, якщо вона тісно пов’язана з найважливішими
напрямами роботи з управління персоналом: системою стимулювання праці
(оплата праці, премії, пільги, моральні стимули та ін.), роботою з резервом на
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керівні посади, програмами розвитку персоналу.
Існує величезне різноманіття навчальних програм, призначених для різних
категорій працівників – від персоналу до вищого керівництва. Все різноманіття
використовуваних при цьому методів навчання можна розбити на дві великі
групи:
- навчання поза робочим місцем;
- навчання на робочому місці [1].
Навчання і підвищення кваліфікації персоналу в даний час повинні носити
безперервний характер і проводитися протягом усієї трудової діяльності
працівника. Керівництво підприємства повинно розглядати витрати на підготовку
персоналу як інвестиції в основний капітал, які дозволяють найбільш ефективно
використовувати новітні технології.
Ефективне функціонування будь-якої організації, насамперед, визначається
ступенем навчання її персоналу. Навчання персоналу – це системно організований
процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до
виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування,
формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу.
Розвиток персоналу забезпечується заходами, пов’язаними з оцінюванням кадрів з
метою виробничої адаптації та атестації персоналу, плануванням трудової кар ’єри
робітників і фахівців, стимулюванням розвитку персоналу тощо.
Отже, навчання персоналу є найважливішим інструментом, за допомогою
якого керівництво отримує можливість підвищувати потенціал людських ресурсів
і впливати на формування організаційної культури. Без своєчасного навчання
персоналу проведення організаційних змін сильно ускладнюється або стає
неможливим. Навчання персоналу є найважливішим засобом досягнення
стратегічних цілей організації.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Ганущак І. В., Гірняк Д. І., Харук С. Л.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Підприємництво є головною складовою ринкового господарства та ключовим
елементом конкурентного механізму. Розвиток підприємництва виступає
матеріальною основою подолання економічної кризи та вирішення соціально економічних проблем і суперечностей, притаманних перехідній економіці.
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Основоположниками теорії підприємництва є Р. Кантільйон, А. Сміт,
Ж.-Б. Сей, Й. Шумпетер. Проблемами розвитку підприємництва займаються
багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Початок систематизованому
дослідженню підприємництва у сучасній вітчизняній науці поклали ринкові
перетворення початку 90-х років. Серед сучасних дослідників особливої уваги
заслуговують праці З. Варналія, С. Мочерного, П. Круша, Т. Ткаченко, В. Гейця,
Т. Ковальчука, Ю. Ніколенка, В. Черняка, А. Чухна та ін.
Термін «підприємництво» вперше ввів у науковий обіг у XVΙΙΙ ст.
Р. Кантільйон. Відтоді він зазнав значних змін і доповнень. Сьогодні
підприємництво розглядається в двох аспектах: економічному і правовому.
Економічна сутність підприємництва полягає в тому, що це певний вид
господарювання, де основним суб’єктом є підприємець, який раціонально
комбінує фактори виробництва, на інноваційній основі та на власний ризик
організовує та управляє виробництвом з метою отримання підприємницького
доходу. Правовий аспект підприємництва представлений визначеннями у
законодавчій базі. Зокрема, у Господарському кодексі України воно визначається
як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою
досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Виходячи з цих визначень, бачимо, що підприємництво є динамічною системою,
тобто такою, що розвивається. А в силу середовища, в якому здійснюється цей
процес, воно зазнає значних перешкод, що набувають змісту проблем.
Головними негативними факторами, які впливають на розвиток
підприємництва в Україні, є: ускладнений процес створення та правового
оформлення підприємницької діяльності; обмеженість власних фінансових
ресурсів підприємців, необхідних для відкриття бізнесу, та складність отримання
кредитних ресурсів і залучення інвестицій; низький рівень державної підтримки
підприємницького сектору економіки; недосконалість законодавчо-правової бази
підприємництва в Україні; нерівномірність розвитку підприємництва в
регіональному розрізі, за видами економічної діяльності, за формами власності,
тощо; непрості умови оподаткування підприємницької діяльності, які не
мотивують і не стимулюють підприємців до розвитку своєї діяльності; слабкість
ринкової інфраструктури, необхідної для сприяння бізнесу; нестача у підприємців
управлінського досвіду та фахових знань тощо. Тому головним завданням
держави є формування сприятливого середовища для виникнення когорти нових
підприємців, особливо, з числа молоді.
Першочерговим завданням можна назвати збільшення кількості діючих
суб’єктів підприємництва, його позитивна динаміка. Це буде можливим тільки
тоді, коли держава буде допомагати формувати стартовий капітал для відкриття
своєї справи, а також в подальшому забезпечуватиме сприятливі умови для
функціонування суб’єктів підприємницької діяльності. Саме тому створення
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системи фінансової підтримки є важливим і невідкладним пріоритетом уряду. Для
того, щоб фінансування стало доступнішим, досить розумним було б
упорядкувати систему залучення позик [1]. Не менш важливим є створення
системи мікрокредитування, інвестування. Все це допоможе підприємцю зайняти
гідне конкурентне місце, а також вивести свій бізнес з тіньового сектору, адже
75% підприємців приховують свої доходи. Також це допоможе в створенні
більшої кількості робочих місць [2].
Зазначимо, що на розвиток підприємництва впливає негативна динаміка
основних макроекономічних показників в Україні, а саме: складність збуту
продукції, низький попит. Це питання можна вирішити формуванням державних
замовлень, створенням спеціальних державних установ, що сприятимуть
підприємництву, наданням різного роду субсидій та позик.
До форм підтримки підприємництва в Україні можна віднести: звільнення від
податків чи податкові пільги; знижки щодо науково-дослідних робіт; прискорена
амортизація; знижки по підготовці кадрів в навчальних закладах для
підприємницької діяльності та багато іншого. У секторі податків необхідна
систематизація нормативно-правової бази; усунення недоліків системи
оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва; зменшення податкового
навантаження та податкового тиску.
Підводячи підсумок, наголосимо, що держава повинна активізувати
діяльність у сфері удосконалення правової бази, матеріально-технічної та
фінансової підтримки підприємництва та створення сприятливих умов для його
функціонування. Це потребує докорінної перебудови та перегляду державної
політики щодо підприємництва та реорганізації зазначеного сектору економіки.
Для подолання перешкод, що гальмують розвиток підприємництва, доцільно
внести зміни до чинного законодавства, систематизувати та гармонізувати його.
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ЗВОРОТНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ – ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ РОЗШИРЕННЯ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Гнатів В. М., Шульга І. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Шалева О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасна сфера роздрібної торгівлі не стоїть на місці і постійно модифікується
та розвивається. Відповідно і франчайзинг, який на сьогоднішній день є його
органічною складовою, зазнає змін, підлаштовуючись до вимог часу і споживачів.
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Однією з таких інновацій є зворотний франчайзинг.
Зворотний франчайзинг – це схема підприємницької діяльності, за якої
франчайзер, як зазвичай, передає право ведення бізнесу під своєю торговою
маркою франчайзі, однак, платежі за діяльність сплачуються не правовласникові, а
користувачеві, тобто франчайзі [1]. Така схема в торгівлі передбачає, що
франчайзер дає можливість відкрити магазин під брендом своєї торговельної
мережі, поставляє туди потрібний асортимент товарів, сам налагоджує схему
реалізації продукції, а за результатами продажу протягом визначеного періоду
сплачує винагороду користувачеві своєї франшизи.
Така франшиза має достатньо багато переваг, особливо для малого та
середнього бізнесу. Вона, насамперед, допомагає суттєво зменшити витрати на
старті власної справи завдяки тому, що підприємець-початківець позбавляється
необхідності сплачувати паушальний внесок. Крім того, ведення бізнес -процесів
перебуває в руках професіоналів своєї справи.
Загалом зворотний франчайзинг має багато спільних рис з прямою
франшизою. Можливості, які отримує франчайзі за умови придбання зворотної
франишизи майже такі ж самі. За схемою прямого франчайзингу при внесенні
паушального внеску кожен франчайзі отримує ряд переваг: право ведення бізнесу
з використанням торгової марки франчайзера, допомогу від правовласника
торгової точки, використання технологій правовласника. Головна компанія
самостійно розробляє основні положення бізнес-плану, визначаючи обсяги
потрібних капіталовкладень і терміни окупності, правовласник проводить
навчання персоналу користувача у власних учбових центрах, надає рекомендації
щодо закупівлі обладнання і встановлення найновішого програмного забезпечення
торгової точки. Однак, досить часто при застосуванні прямої схеми у франчайзі
виникають проблеми з визначенням оптимального розміру та моменту закупівель
товарів і низьким рівнем фінансової дисципліни працівників, що знижує кількість
і лояльність покупців і, як наслідок, обумовлює зменшення обсягів товарообороту.
Зворотний франчайзинг дозволяє подолати ці проблеми. Незважаючи на те,
що засоби, вкладені у відкриття торгової точки, належать франчайзі, повний
контроль над його діяльністю здійснює франчайзер. Таким чином, правовласник
має можливість використовувати в новій точці попередній власний досвід з
урахуванням всіх недоліків і особливостей бізнесу, а франчайзі достатньо легко
уникає «підводних каменів» на старті бізнесу. Фактично правовласник отримує
можливість відкрити дочірню торгову точку, але за рахунок фінансових вкладень
франчайзера. При цьому він також отримує певну суму винагороди за свої
послуги, однак, решту доходу залишає франчайзі.
Для запуску зворотної франшизи потрібно, крім типового договору
франчайзингу, укласти з ритейлером агентський договір. Цей договір зобов’язує
франчайзера надати на реалізацію франчайзі певний товар у певній кількості.
Таким чином, правовласник стикається з проблемами пошуку постачальників
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товару, який користується попитом; налагодження з ними зв’язків і укладання
угод; доставки товару; формування цін на нього; розробки маркетингової політики
та формування оборотного капіталу. При цьому схема отримання доходу
франчайзі суттєво відрізняється від тієї, яка діє при використанні прямої
франшизи. Для зворотного франчайзингу характерним є акумулювання на
спеціальному рахунку в банку. Зі встановленою періодичністю банк переказує
кошти ритейлеру, який залишає собі суму, що дорівнює вартості поставленого
товару, а також агентську винагороду. Решту коштів переказують на рахунок
франчайзі [2].
Як свідчить практика, за такою схемою реальний прибуток магазину вже на
початку його діяльності на 20-30% перевищує ті результати, які можна було
отримати, коли б його роботою керував франчайзі. Однак, сам франчайзі втрачає
частину коштів через сплату агентської винагороди. Разом з тим, така франшиза
досить добре підходить саме підприємцям-початківцям, котрі не мають досвіду
ведення бізнесу. Для більш досвідчених учасників ринку доцільно використовувати
прямий франчайзинг [3].
На сьогоднішній день вважається, що така схема зворотного франчайзингу
може застосовуватися лише у сфері ритейлу, причому лише в торгівлі товарами
повсякденного попиту. При продажу таких товарів як, наприклад, меблі, побутова
техніка, одяг чи взуття, вона не працює. Єдиним товаром, який франчайзер не
може поставляти в межах зворотної франшизи – алкоголь. Цим повинен займатися
сам франчайзі, проте, франчайзер може давати рекомендації стосовно того, з ким
і де доцільно налагоджувати партнерські зв’язки.
Позитивний досвід у контексті впровадження зворотного франчайзингу на
вітчизняному ринку показала мережа супермаркетів «Наш Край». Слід зазначити,
що ця мережа є найпотужнішою франчайзинговою формацією в сегменті FMCG
(Fast Moving Consumer Goods – товари швидкого обороту, товари повсякденного
попиту) в Україні. Її мережа представлена у 135 містах в 16 областях країни та
включає в себе 223 діючих заклади і 115 партнерів-франчайзі. Серед франчайзі є
чимало господарюючих суб’єктів, котрі не володіють досвідом роботи в
продовольчому ритейлі, або, володіючи фінансовими коштами та приміщеннями,
активно працюють в іншій сфері бізнесу [4].
У 2018 р. мережа почала застосовувати схему зворотного франчайзингу, коли
в грудні було відкрито 2 супермаркети в Рівненській області. Результати
діяльності їх були максимально позитивними – вже через 2 місяці підприємства
досягнули запланованих фінансових показників і одержали прибуток [5].
Обидва супермаркети працюють в новому форматі 3.0, для якого характерні
застосування найсучаснішого торговельного обладнання та внутрішньомагазинної
навігації, унікальний товарний асортимент (у тому числі сегмента «Преміум»),
акцент на фреш-продукцію, наявність відділів Food to Go, програма лояльності з
використанням найсучасніших рішень proximity-маркетингу, вільний доступ до
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Wi-Fi, підтримка NFC-оплат через Android Pay і картки.
На сьогодні європейським лідером за темпами розвитку франчайзингових
програм є Польща. Однак, на думку ритейлерів, вітчизняна система франчайзингу
з урахуванням існуючих темпів розвитку протягом найближчих 3-5 років може
зрівнятися з нею. Це сприяло б максимально позитивному впливу на розвиток як
сфери торгівлі, так і економіки загалом, адже саме малий і середній бізнес є
рушійною силою вітчизняної сфери обігу.
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РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО У СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ
Гриценко М. В.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Міценко Н. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Як явище господарського життя ринок з’явився багато сотень років тому як
наслідок природно-історичного розвитку виробництва і обміну, що породило
товарне ведення господарства. Без товарного виробництва немає ринку, без ринку
немає товарного виробництва. Об’єктивна необхідність ринку викликана тими ж
причинами, що і товарного виробництва: розвитком суспільного розподілу праці і
економічним відособленням суб’єктів ринкових відносин. Ці умови зароджувалися
і розвивалися як єдине ціле, як єдиний процес взаємодії виробництва і збуту
продукції.
Спочатку домінувало побутове розуміння поняття «ринок» як синоніма
терміну «базар» – певної ринкової площі, на якій велась роздрібна торгівля (таке
побутове спрощене трактування збереглося в працях окремих сучасних
економістів.) З ХІІ ст. у містах відбуваються численні регулярні ярмарки. Замість
«ринок» усе частіше застосовують термін «район торгівлі». Саме тому
французький економіст Антуан-Огюстен Курно (1801-1877 рр.) першим у
науковій літературі визначення поняття «ринок» починає з терміну «район»
[1, с. 166]. Ринок, на його думку, це «...будь-який район, у якому відносини
покупців і продавців настільки вільні, що ціни на ті самі товари мають тенденцію
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легко і швидко вимірюватися» [2, с. 235]. Позитивним у цьому визначенні є
характеристика ринку через відносини його суб’єктів.
Цей аспект визначення відтворювався у працях західних економістів і надалі.
Так, англійський економіст А. Маршалл розглядав ринок як будь-яку групу людей,
які вступають у тісні ділові відносини і укладають великі угоди щодо будь-якого
товару. При цьому він стверджував, що «чим досконалішим є ринок, тим
сильнішою є тенденція у всіх його пунктах у той самий момент платити за той
самий предмет однакову ціну...» [2 , с. 235].
Ринок – сукупність відносин економічної власності з приводу вторинного
привласнення й відповідного відчуження у сфері обміну через механізм цін на
товари і послуги (передусім, на ціну робочої сили), механізм інфляції, а також
державного та наддержавного регулювання цін, попиту і пропозиції [1, с. 166].
Сучасний ринок – регульована система економічних відносин між суб’єктами
різних типів і форм власності та господарювання, в межах окремих країн і
світового господарства з приводу купівлі товарів і послуг згідно з законами
товарного виробництва.
Поглиблене розуміння категорії «ринок» вимагає врахування його місця в
господарській (економічній) діяльності. Можна виділити чотири сфери
економічної діяльності: виробництво, розподіл, обмін, споживання. Хоча кінцева,
природна мета економічного життя – споживання, найважливішою сферою
економіки є виробництво. Без його розвитку не може бути ніякого ринку, адже
саме виробництво народжує товарну масу. В зміні виробничої сфери – ключ до
всіх змін в інших сферах економіки. Проте, між виробництвом і споживанням
знаходяться й інші сфери. За виробництвом слідує розподіл, тобто система, що
визначає, кому дістануться безпосередні результати виробництва, хто стане
власником виробленої продукції. Розподіл грає величезну роль у формуванні
соціальних відносин між людьми, у визначенні матеріального становища різних
прошарків суспільства. Але розподіл – це не тільки наслідок виробництва. Від
того, як розподіляються результати праці, багато в чому залежить ефективність
виробничого процесу.
Хоча обмін займає третє місце в ієрархії сфер економіки, він, подібно
розподілу, чинить сильну зворотну дію на виробництво. Сфера обміну відіграє
величезну роль у всій системі суспільного господарства, а тому і розвиток ринку
як сукупності відносин товарного обміну набув надзвичайної історичної
значущості. Саме обмін, який виступає формою економічного зв’язку між
виробниками та споживачами товарів і послуг, і є суттєвою умовою визначення
вартості товарів (рис. 1).
Цілком обґрунтовані твердження економістів і про те, що ринок є певною
системою економічних відносин між продавцями і покупцями у сфері обміну. Дія
ринку на економічні відносини продавців і покупців забезпечується через
використання таких інструментів, як ціна, попит і пропозиція, конкуренція,
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прибуток і збитки, тобто всього того, що включається в поняття «ринковий
механізм». Саме тому ринок є фундаментом для розуміння ключових шляхів
економічного розвитку і шляхів підвищення його ефективності на мікро- і
макрорівні. Його суть відображає сукупність відносин товарного обміну всіх
господарюючих суб’єктів, людей і суспільства в цілому.

Фірмова оптовороздрібна торгівля

СФЕРА ТОВАРНОГО ОБІГ У

СПОЖИВАННЯ

Роздрібна торгівля
Ресторанне господарство

Оптова
торгівля

Торговельне
посередництво

Кінцева фаза

Середня фаза

Початкова фаза

ВИРОБНИЦТВО

Рис. 1. Ресторанне господарство у сфері товарного обігу
Таким чином, ринок є складним утворенням, що, з одного боку, являє собою
сферу обміну, сукупність процесів купівлі-продажу, які здійснюють збалансування
попиту і пропозиції за рахунок цін, а з іншого – забезпечує зв’язок між
виробництвом і споживанням, безперервність процесу відтворення, його
цілісність. Вироблені товари на початковій фазі свого руху надходять до сфери
обігу для подальшого їх розподілу та просування до покупця, яке може
здійснюватися різними каналами (рис. 1).
Частина товарів безпосередньо від виробників поступає у роздрібну торгівлю
та ресторанне господарство, інша частина – через оптову торгівлю і торговельне
посередництво.
Таким чином, кінцева фаза опосередковується роздрібною торгівлею та
ресторанним господарством і є завершенням товарного обігу, коли товар
реалізується безпосередньо кінцевим споживачам для їхнього власного
некомерційного використання.
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Розвиток підприємництва є дуже важливим для економіки будь-якої країни, а
для країни з ринковою економікою – стратегічним завданням. Адже,
підприємництво – це сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість
ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий
прошарок «підприємців-власників» [1] і сприяє формуванню середнього класу в
суспільстві [2].
На сучасному етапі суспільно-економічних перетворень, що відбуваються в
Україні, існує ряд перешкод економічного розвитку малого підприємництва, а
також проблем регуляторної політики у формуванні середнього класу. До
основних чинників гальмування процесу розвитку підприємства відносять:
1. Труднощі при створенні підприємства, як організаційні, так і правові. Вони
супроводжують підприємця від моменту реєстрації свого бізнесу до початку
діяльності.
2. Обмежені фінансові можливості. Вони проявляються в недоступності
кредитних ресурсів для започаткування підприємства, його відновлення чи
модернізації. Недосконала система зв’язків з міжнародними фінансовими
організаціями по залученню інвестицій. Відсутність приватних благодійних
фондів, союзів та асоціацій, які могли б інвестувати підприємства.
3. Відсутність реальної підтримки підприємницького сектору з боку держави.
Незважаючи, на прийняті закони та декларації, все це має лише декларативний
характер, а саме: неоднозначність та наявність суперечливих один одному
нормативно-правових актів.
4. Територіальні диспропорції. Велика кількість підприємств розташована
переважно довкола промислових центрів. У більш віддалених районах
підприємства майже відсутні.
5. Несприятлива податкова політика, важкий тягар оподаткування. Досить
важливим питанням є нарахування на заробітну плату. Через високі нарахування
підприємці приховують реальні доходи громадян, тим самим працюючи в тіні.
6. Складність використання системи бухгалтерського обліку та бухгалтерської
звітності.
7. Несприятлива ситуація з реалізацією товарів та послуг.
8. Слабко розвинена інфраструктура малого підприємництва.
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9. Відсутність навичок сучасного спеціалізованого менеджменту, адже не
кожен підприємець має достатню кількість економічних знань для правильної
організації власного бізнесу.
10. Недосконалість механізму навчання, підготовки і перепідготовки кадрів.
11. Обмеженість інформаційного та консультаційного забезпечення.
Ускладнений доступ підприємців до інформації про регуляторні вимоги та наявні
ресурси, які можна залучити до свого бізнесу [3].
Перераховані чинники негативно впливають на розвиток підприємництва в
цілому по Україні. Тому головним завданням нашого уряду є створення
сприятливого середовища для створення та гідного розвитку нових підприємств.
В Україні провідні науковці та політики давно вже виявили закономірності
сучасного суспільного прогресивного розвитку, які створюють об’єктивні умови
для формування середнього класу та обґрунтували необхідність його формування
в Україні. У 2002 р. за розпорядженням Президента України було проведено
наукову конференцію «Становлення середнього класу в Україні – важливий
чинник побудови демократичної держави і громадянського суспільства», на якій
провідні вітчизняні науковці визначили роль середнього класу в суспільстві,
нагальну необхідність його створення в Україні та необхідні для цього умови.
Е. Лібанова наголосила, що створення середнього класу, якому буде властивий
спосіб життя, притаманний населенню розвинутих країн, і який охоплюватиме
найрізноманітніші верстви населення (включаючи соціально уразливі групи) має
бути визначений як головний соціальний інтерес України, як стратегічна
соціальна мета реформування економіки і суспільства. Якщо головним
пріоритетом економічних трансформацій є створення сучасної ринкової
економіки, інтегрованої у міжнародну економічну систему, то в соціальній сфері
національним пріоритетом такої ж значущості є формування сучасного середнього
класу як основної складової реформованого суспільства [4].
Середній клас виконує функцію найпотужнішого економічного «донора»
шляхом сплати податків, формування фінансової основи діяльності державної і
місцевої влади. Як основний платник податків, він формує державний та місцеві
бюджети, фінансує необхідні соціальні трансферти, створює можливості
розширення фінансування науки, освіти, охорони здоров’я, культури. Сплачуючи
податки, середній клас здатний підтримувати соціально пасивне населення і тим
самим виступати гарантом реалізації державних соціальних програм.
На думку вченого В. І. Яременка, середнього класу в Україні ще не існує.
Головною причиною, яка перешкоджає формуванню даного класу, є «клановий
принцип» побудови економічних відносин в країні та економіки в цілому.
Сьогодні клани організували своєрідні економічні піраміди, які переплелися з
криміналом і владою. Декілька таких пірамід тримають майже всю систему влади,
передусім, виконавчу. Вони стали монополістами і задають свої правила гри в усіх
секторах економіки, вирішальним чином впливаючи на виробництво – через
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тарифи, пільги, тощо [5]. Саме тому в Україні відбувається збагачення окремих
людей з паралельним збіднінням переважної кількості населення.
Клани, задаючи параметри існування економічної системи, не допускають ні
конкуренції, ні приходу іноземних інвестицій, ні рівних умов господарювання. Це
означає, що розвиток підприємництва, який може бути середовищем для
створення середнього класу, в Україні поки що неможливий.
Вважаємо, що основними проблемами формування середнього класу сьогодні є:
1) соціально-економічні процеси, які пов’язані з ринковою трансформацією
економіки, змінами в організації та функціонуванні виробництва, розвитком
продуктивних сил, тощо;
2) соціально-політичні процеси, що полягають в діяльності державних
інститутів як одного з найважливіших механізмів збалансування, узгодження і
гармонізації інтересів різних соціальних груп і верств, соціальної політики;
3) соціокультурні і соціально-психологічні процеси, традиції, ціннісні
орієнтації та установки індивідів і соціальних груп, їхньої готовності до
сприйняття змін та діяльності за нових умов.
Отже, підприємництво в Україні має досить великий потенціал і перспективи,
так як українська економіка визнана ринковою, а в ній основою успіху є
приватний бізнес та особиста ініціатива.
Поряд з перспективами існує ряд недоліків та перешкод для нормального
створення та функціонування підприємства. Ці недоліки охоплюють різні стадії
розвитку підприємництва: від створення і протягом всього існування.
Економічне зростання має забезпечити зміну соціальної структури
суспільства – формування громадянського суспільства з потужним і численним
середнім класом, який в перспективі – як у всіх розвинутих країнах –
охоплюватиме 55-60% населення із одночасним істотним зниженням частки
населення з доходами нижче прожиткового мінімуму. Водночас, в нашій країні не
зможе існувати середній клас до того часу, поки не зміниться менталітет
українців.
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Як відомо, маркетинг одночасно є наукою і практичною діяльністю, тому
його доцільно розглядати як систему, що охоплює комплекс взаємопов’язаних
економіко-організаційних, соціально-демографічних, структурно-правових і
ринкових елементів та інформації щодо діяльності підприємств, які працюють
відповідно до цілей і принципів маркетингу.
У системі господарювання практичний маркетинг охоплює такі напрями
діяльності підприємств, як управління і контроль за виробництвом; планування
асортименту товарів і послуг на основі вивчення попиту; розроблення політики
ціноутворення на базі аналізу цін конкурентів і можливостей формування цін на
готову продукцію; матеріально-технічне постачання шляхом аналізу процесу
постачання сировини (рівень цін, якість постачання, відстань доставки);
відновлення основних виробничих засобів; впровадження нових технологій у
виробництво товарів і послуг тощо.
Застосування маркетингу передбачає підвищення рівня конкурентоздатності
підприємства, відображенням якої з точки зору сприйняття ринком вважається
конкурентоспроможність продукції, яку воно виготовляє та пропонує на ринку для
задоволення нужд і потреб різних категорій покупців і споживачів [1].
Вагомою умовою конкурентоспроможності споживчих товарів є ринковий
успіх на конкретному ринку в умовах конкурентної боротьби за певний період
часу. Це означає, що за своїми сукупними характеристиками такі товари здатні
витримувати конкуренцію аналогів у розрізі складових:
– функціональну (найбільш прийнятним способом задовольняти потребу
користувачів і формувати у них нові потреби);
– предметну (бути кращими серед хороших, виділятися важливими
характеристиками споживчих властивостей);
– видову (тобто мати кращий дизайн).
У найбільш загальному вигляді конкурентоспроможність продукції можна
представити в наступному вигляді: технічний рівень товару; рівень маркетингу та
рекламно-інформаційного забезпечення; відповідність вимогам споживачів,
технічним умовам і стандартам; організація сервісу, гарантійного забезпечення,
авторського нагляду, навчання персоналу; терміни розробки, створення, збуту,
строки гарантій; ціна, умови проведення оплати; своєчасність появи продукції на
конкретному товарному ринку.
Найпростіший варіант визначення конкурентоспроможності товару такий:
176

Ктовару=Е/В,
де К – коефіцієнт конкурентоспроможності товару;
Е – корисний ефект від споживання товару;
В – витрати на купівлю і використання товару.
Це означає, що у процесі вибору з метою купівлі певного товару покупцем
обирається той товар, у якого відношення корисного ефекту до витрат на його
купівлю і споживання є найбільшим порівняно з іншими товарами-аналогами.
Таке співвідношення виступає умовою конкурентоспроможності продукції [2].
Для визначення конкурентоспроможності товару здійснюються такі кроки:
1) вибір цільового ринку;
2) вибір товару-аналога (як бази для порівняння);
3) визначення набору основних параметрів певного товару для порівняння і
моделей, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки;
4) порівняння товарів, визначення кількісних значень обраних параметрів;
5) розрахунок інтегрального показника для конкретного товару.
Більшість відомих моделей, що використовують у ході аналізу «портфеля
підприємства», базується на визначенні конкурентоспроможності продукції. При
використанні моделі «життєвого циклу» товару враховується, що кожний з його
етапів має специфічні характеристики конкурентоспроможності. Так, на перших
етапах – «створення» і «вихід на ринок» – ними можуть бути швидкість проектних
робіт і час виходу на ринок. Далі – на етапах «зростання», «зрілість» – на перший
план виходять показники рентабельності, продуктивності тощо.
Кожний товар або послуга будуть цінні настільки, наскільки вони можуть
задовольняти потреби споживача, тому в усіх показниках, що характеризують той
чи інший продукт, будуть використовуватися об’єктивні та суб’єктивні, кількісні
та якісні параметри і показники, які відповідним чином відображають рівень
задоволення конкретних ринкових потреб. Чим вищим буде цей рівень, тим більш
конкурентоспроможний продукт випускає підприємство [3].
Необхідно розрізняти параметри та показники конкурентоспроможності. Під
параметрами конкурентоспроможності розуміють кількісні характеристики
властивостей продукції, які враховують певні галузеві особливості оцінки його
конкурентоспроможності. На практиці прийнято виділяти такі групи параметрів
конкурентоспроможності: технічні, економічні, нормативні (різних типів).
1. Технічні параметри вважаються найбільш жорсткими. За ними судять про
призначення товару, його належність до певного виду (класу) продукції. До них
входять і характеристики, що відображають різні техніко-конструкторські
рішення. Сюди відносяться стандарти, норми, правила, законодавчі акти, що
визначають межі виміру певних технічних параметрів. Це також і ергономічні
показники, які відображають стан відповідності товару властивостям людського
організму і його психіки.
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2. Економічні параметри – представлені величиною витрат на виробництво
товару: його ціною, витратами на доставку, установку, ремонт, експлуатацію та
технічне обслуговування, навчання персоналу. В сумі ці параметри утворюють
ціну споживання, яка, як правило, вище ціни продажу.
Зрозуміло, що найбільш конкурентоспроможним буде не той товар, за який
просять мінімальну ціну на ринку, а той, у якого є найменша ціна споживання за
весь термін його служби у покупця (як кінцевого споживача).
3. Соціально-організаційні параметри – враховують як соціальну структуру
споживачів, так і культурно-національні особливості в організації виробництва,
збуту, рекламуванні продукції, здійсненні її доведення до цільового покупця.
У свою чергу, показники конкурентоспроможності – сукупність системних
критеріїв для кількісного оцінювання конкурентоспроможності товару, які
базуються на параметрах конкурентоспроможності. Перелік таких показників
залежить напряму від об’єкта маркетингових досліджень і від обраної методики
проведення оцінки конкурентоспроможності продукції.
Для прийняття маркетингових рішень про те, конкурувати чи ні з іншою
продукцією, можна скористатися підходом, який запропонований К. Омайо [4].
Свої ідеї щодо формування та використання ключових факторів успіху автор
сформулював як побажання: конкуруйте мудро, використовуючи свої унікальні
можливості, яких не мають конкуренти; стара, успішна стратегія дає змогу
зберегти досягнуті рубежі; творча стратегія, що базується на ній, забезпечить у
майбутньому певний рівень свободи діяльності; уникайте жорсткої конкуренції,
яка може призвести до взаємного знищення в разі орієнтації на аналогічні,
другорядні переваги.
Базова ідея цього підходу полягає в маркетинговій орієнтації підприємств на
створення і розвиток саме тих факторів успіху, які відсутні в конкурентів, у розрізі
елементів комплексу маркетингу: продукт (product); ціна (price); місце (place);
просування (promotion). Виходячи з думки автора, підприємство може створювати
і підтримувати попит на свою продукцію з унікальними ознаками, адже такі
властивості здатні формуватись на стадіях виробництва, розподілу чи
обслуговування, що в сукупності підвищує якість споживання.
Кожна зі складових маркетингу є формою задоволення потреб споживачів.
Покупцю не байдуже, який товар він купує, за якою ціною, в яких місцях і яким
чином налагоджується система взаємодії між ним і підприємством. Саме тому
підприємствам, які обрали маркетингову концепцію функціонування, необхідно
орієнтуватись на потреби кінцевих споживачів і робити це на якісно кращому
рівні відносно основних конкурентів, що забезпечить перспективність їх росту.
Для забезпечення конкурентних позицій підприємств на ринку і підтримки
конкурентоспроможності продукції використовують маркетинговий комплекс як
комплекс практичних заходів для впливу на ринок, пристосування діяльності
фірми до ринкових ситуацій, швидкого та гнучкого реагування на їхні зміни.
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ОПТОВІ РИНКИ З ТОРГІВЛІ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЄЮ ЯК
ОПЕРАТОРИ СИСТЕМИ ПОСЛУГ
Квасниця В. В., Луньов Є. Т.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Міщук І. П.
Львівський торговельно-економічний університет
Певний поштовх до активізації оптової торгівлі в Україні пов’язаний з
розвитком т. зв. оптових ринків з торгівлі сільгосппродукцією, а також
агропромислових бірж та агроторгових домів. Ще у 2011 р. на ринку сільсько господарської продукції України функціонувало понад 2170 оптових ринків, 25
агропромислових бірж, 314 агроторгових домів.
Відповідно до затвердженої у 2009 р. Державної цільової програми зі
створення оптових сільськогосподарських ринків передбачалося формування
національної мережі (25 од) оптових продовольчих ринків, збудованих з
урахуванням найкращого світового (європейського) досвіду поблизу кожного
обласного центру в межах Державної цільової програми розвитку українського
села до 2015 року. Проте, фактична реалізація Програми через фінансові проблеми
була зірвана: у 2014 р. у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції
(ОРСП), наданому юридичним особам наказом Мінагрополітики, працювало лише
12 оптових продовольчих ринків у Львівській, Київській, Запорізькій, Одеській,
Донецькій, Харківській, Херсонській, Рівненській, Луганській, Миколаївській
областях, зокрема, ОРСП «Шувар» (м. Львів), «Столичний» (м. Київ), «Янтар»
(м. Херсон), «Гектар» (м. Одеса), «Лелека» (м. Харків), «Шелен» (м. Рівне) та ін.
Низка ОРСП в даний час перебуває на стадії будівництва – переважно в містахмільйонниках (хоча відповідним Законом обґрунтована необхідність появи
оптових ринків у всіх містах із населенням не менше 200 тис. чол. [4]). Поряд з
цим, поза увагою науковців практично залишаються оптові ринки, які зорієнтовані
на оптову торгівлю непродовольчими товарами (наприклад, Ринок «7-й кілометр»
(ТОВ «Промтоварний ринок», м. Одеса), Ринок «Барабашово» (м. Харків), Ринок
«Троєщинський» (м. Київ), Ринок «Озерка» (м. Дніпро), Калинівський ринок
(м. Чернівці), Хмельницький речовий ринок (м. Хмельницький) та ін.), а також
відносно менші в порівнянні з регіональними ОРСП локальні оптові ринки з
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оптової торгівлі продовольчими, непродовольчими товарами, змішаним чи спеціалізованим асортиментом товарів, офіційна статистична інформація чи хоча б
матеріали разових обстежень щодо яких у відкритих джерелах в Україні навіть не
оприлюднюються.
Оптовим ринком сільськогосподарської продукції (ОРСП), відповідно до
чинного законодавства, вважається «юридична особа, предметом діяльності якої є
надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому порядку надано статус
оптового ринку сільськогосподарської продукції» [3, ст. 1]. При цьому в
спеціальній економічній літературі оптовий ринок сільськогосподарської
продукції трактується в загальному контексті визначення ринкової торгівлі,
відповідно до якого «…торгівля на ринках – це специфічна форма організації
сервісно-торговельного обслуговування, яка являє собою сукупність одиничних
актів купівлі-продажу, що здійснюється в мережі ринків всіма категоріями
ринкових торговців і включає специфічну систему торговельних, побутових та
інших послуг продавцям і покупцям на ринках» [2, с. 555]. Виходячи з цих
міркувань, можна обґрунтовано стверджувати про віднесення ринків загалом і,
зокрема, оптових ринків (включаючи ОРСП), до суб’єктів інфраструктури,
діяльність яких скерована на створення умов для торгівлі шляхом формування та
утримання матеріально-технічної бази у відповідному стані з метою здійснення
торгівлі, а не на самостійне здійснення продажу товарів. Це також
підтверджується переліком пріоритетних напрямів діяльності ОРСП в ст. 6 Закону
України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» і комплексу послуг
(ст. 7), які надаються операторам ОРСП. Попри це, всі підприємства ринків (в т. ч.
ОРСП), незалежно від типорозміру, улаштування, спеціалізації та інших
функціональних ознак, є торговельними підприємствами – невід’ємним складовим
елементом внутрішньої торгівлі, оскільки в їх межах активно ведеться роздрібна,
дрібнооптова та (або) оптова торгівля товарами широкого вжитку [2, с. 559 -560];
при цьому основними операторами оптових ринків сільгосппродукції є покупці,
продавці, об’єднання продавців та покупців, інші юридичні та фізичні особи, які
виконують роботи та надають послуги, необхідні для функціонування оптових
ринків сільськогосподарської продукції [1, с. 187].
Проте, в тлумаченні саме оптового ринку сільськогосподарської продукції
існує певна колізія: він на практиці виступає не лише як суб’єкт торгівлі, але й як
торговельний об’єкт, адже, згідно тексту вищезгаданого Закону, існування таких
понять, як територія ОРСП («спеціально відведене та облаштоване місце для
надання послуг оптовим ринком сільськогосподарської продукції» [3, ст. 1]) та
інфраструктура ОРСП («система обслуговуючих структур, споруд, будівель,
систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, майданчиків,
павільйонів, обладнання, транспорту, під’їзних і внутрішніх шляхів, засобів
зв’язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної
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особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції» [там же]) вказує
на існування саме матеріального комплексу, який використовується для
здійснення оптової торгівлі сільгосппродукцією. Так, наприклад, ОРСП «Шувар»,
який функціонує в м. Львові, це великий оптовий ринок з торгівлі сільгосппродукцією з центром передпродажної підготовки, логістичним терміналом,
зоною митного оформлення та павільйонами-ангарами, де підтримується
оптимальний вентиляційний та температурний режим, що працює як сучасний
багатофункціональний комплекс. Функціональна структура цього ринкового
комплексу включає такі елементи, як: майданчик для торгівлі з автотранспорту;
павільйони «Риба та морепродукти» та «Овочі та фрукти»; термінали «Свіже
м’ясо» та «Копченості»; нестаціонарні заклади торгівлі; квіткові павільйони; зону
митного оформлення; госпдвір. На цій же території розташований офіс
Регіонального аграрно-маркетингового центру, в структурі якого перебуває ОРСП
«Шувар», що є оператором даного ринкового комплексу.
Вважаємо, що в термінологічний апарат, присвячений питанням оптової
торгівлі на ринках, потрібно внести відповідне уточнення, розмежувавши поняття
ОРСП як суб’єкта господарювання (юридична особа, яка відповідає вимогам ст. 1
Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції») і ОРСП як
об’єкт торговельної мережі інфраструктурного призначення – під назвою
«ринковий комплекс ОРСП». Саме елементи такого ринкового комплексу, якими є
торгові зали та приміщення для зберігання продукції, можуть орендувати продавці
для подальшого провадження оптової торгівлі сільгосппродукцією, натомість, у
випадку потреби виробничо-сервісні підрозділи ОРСП можуть надавати
логістичні послуги з фасування, пакування, калібрування сільгосппродукції.
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ТОТОЖНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ КОРПОРАТИВНОЇ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
к.е.н. Кліпкова О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Сьогодні не існує єдиного підходу до трактування поняття «корпоративна
культура». До того ж різні науковці для її характеристики часто використовують
такі терміни, як «організаційна культура», «культура підприємства», «культура
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організації», «фірмова культура». Аналіз трактувань цих понять дає підставу
зробити висновок, що їх сутність переважно тотожна й відповідає поняттю
«корпоративна культура» [1].
Вперше термін «корпоративна культура» був використаний у ХІХ ст. у
військовій термінології німецьким фельдмаршалом Г. Мольтке, яким він означив
відносини в офіцерському середовищі. Уже наприкінці XIX ст. вивченням впливу
людських взаємин усередині корпорації почали займатися представники Школи
людських відносин менеджменту.
В дослідженнях корпоративної культури в Західній Європі певна увага
зосереджується на духовних елементах і поняттях, які використовують для
визначення явищ, ідей, засобів пізнання, символів та їх значень, цінностей, правил
і норм, моделей поведінки тощо. Такі дослідження здійснювали, зокрема,
М. Елвесон, Р. Кілман, Р. Рюттінгер, Д. Ньюстром, К. Девіс, Л. Джоуел, В. Співак,
А. Заньковський, С. Шекшня та ін.
Поняття корпоративна культура та організаційна культура схожі, але не
тотожні, оскільки у своїй семантиці містять різні ідеали. За твердженням певної
частини дослідників, корпоративна культура – це ідеали, цінності та значення, що
пропагують топ-менеджери компанії, тобто носії прямих розпоряджень та вказівок
керівництва, що виступають інструментами реалізації загальної корпоративної
стратегії.
В свою чергу, організаційна культура – це вибірковий інтерес до культурного
базису організації [2] (табл. 1).
Таблиця 1
Дефініція понять «корпоративна культура» та «організаційна
культура» у працях вітчизняних та зарубіжних вчених
Корпоративна культура
Організаційна культура
дослідники
визначення
дослідники
визначення
1
2
3
4
Корпоративна культура – це
Організаційна культура – це
ряд базових припущень, які
культура продуктивності людини,
дана група створила, відкрила і
що виступає передумовою його
А. Гастєв
Е. Шейн
висловила з метою співвіднотрудової культури
шення їх з проблемами зовнішнього середовища адаптації та
внутрішньої інтеграції
О. С.
Корпоративна культура – це
Е. Жак
Організаційна культура – це звичВиханський набір найбільш важливих
ний і традиційний спосіб мислення
А. І. Наумов припущень, прийнятих
та ведення справ, який поділяється
членами організації та
більшою чи меншою мірою всіма
одержують вираження в
членами організації, і який повинні
заявлених організацією
вивчити нові члени, і принаймні,
цінностях, які задають людям
частково прийняти, для того, щоб
орієнтири їх поведінки і дій
бути прийнятими у неї
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Продовження таблиці 1
1

2
Корпоративна культура – це
тип організаційної структури,
що максимально об’єднує
інтереси персоналу навколо
інтересів організації

А. Пригожин

Р. Кілман

3

Е. Шейн

Корпоративна культура – це
філософські та ідеологічні
уявлення, цінності,
переконання, очікування,
атитюди та норми, які
об’єднують організацію в
єдине ціле та поділяються її
членами

В. Співак

4
Організаційна культура – це система колективних базових уявлень,
які набуваються групою при вирішенні проблем адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої
інтеграції, що довели свою ефективність і тому розглядаються як
цінність і передаються новим членам групи в якості правильної системи сприйняття, мислення і відчуття відносно названих проблем
Організаційна культура – це система матеріальних і духовних цінностей, проявів, які взаємодіють між
собою і є притаманними даній
корпорації, відображають її індивідуальність та сприйняття себе та
інших в соціальному і матеріальному середовищі та проявляються у
поведінці, взаємодії, сприйнятті
себе і оточуючого середовища

Отже, корпоративна культура є системою найістотніших припущень, що
сприймаються всіма членами організації та відображаються у конкретних
цінностях, які визначають вектори поведінки особистості. Таким чином,
системоутворювальним фактором є система матеріальних і духовних цінностей
(табл. 2).
Таблиця 2
Класифікація видів корпоративної культури
Класифікаційні ознаки
За характером впливу
За формою існування
За рівнем стабільності
За стилем управління

Різновиди
Позитивна
Негативна
Явна
Неявна
Стабільна
Нестабільна
Авторитарна
Ліберальна
Демократична

Зважаючи на соціальну функцію підприємництва, варто виділити основні
функції корпоративної культури, до яких належать:
– адаптаційна (полягає у донесенні інформації до нових співробітників і
формування у них засад приналежності до досягнення місії організації);
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– іміджева (полягає у створенні позитивного іміджу організації, що на
сьогодні є однією із важливих конкурентних ринкових переваг);
– ідеологічна (полягає у формуванні приналежності працівника до
організаційної цілісності, забезпеченні сенсу у виконанні його службових
обов’язків).
Виходячи із сформованого визначення корпоративної культури, слід виділити
засоби, які умовно можна поділити на групи:
– засоби ідентифікації;
– засоби цілеспрямованості;
– засоби мотивації [3].
Засоби ідентифікації визначають візуальне, видиме відображення працівників,
як частини фірмового бренду (одяг, мовлення, поведінкові особливості, фірмові
кольори та ін.). Базові засоби мають надаватись материнською компанією і можуть
не бути візуалізованими настільки, щоб споживач їх ідентифікував окремо від
підприємства-складового інтегрованої системи (додатковий надпис на логотипі,
загальні правила поведінки та споживацької культури).
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ
к.е.н. Кліпкова О. І., Горошко Б. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Підприємництво відіграє важливу роль не тільки у економіці країни, а й у
всьому світі. Саме тому йому розвитку надають велику увагу та постійно
модернізують певні аспекти підприємництва, так як нагромаджений досвід усіх
індустріально розвинутих країн з ринковою економікою підтверджує, що
підприємництво – необхідна умова для досягнення економічного зростання [1].
Однією з вагомих перешкод розвитку сучасного підприємництва є
недосконалість податкової системи та податковий тиск, який викликає у
підприємців невпевненість та в певній мірі нерішучість до ведення
підприємницької діяльності. Розвиток підприємництва у значній мірі залежить і
від інших проблем/перешкод:
– розвиток нових технологій, в першу чергу, інформаційних і комунікаційних;
– збільшення конкуренції на ринку;
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– нестабільність політичного середовища;
– індивідуальна споживацька поведінка, яка проявляється у диференціації
попиту;
– неоднозначність та суперечність чинної нормативно-правової бази;
– громіздка та складна система бухгалтерського обліку і звітності.
Ще однією важливою перепоною в розвитку підприємницької діяльності є
низький рівень економіко-правових знань тих, хто вважає себе підприємцем або
хоче ним стати. Це відображається в наявності різних інтересів у підприємця:
підприємець, насамперед, зацікавлений у отриманні прибутку, і йому нецікаво, як
це відбувається, тому бажання якнайшвидшого одержання прибутку будь-яким
шляхом перемагає вимоги ефективного управління і призводить до занепаду
підприємства. Не менш важливе місце займає проблема низької можливості
отримання кредитів, особливо, для малого та середнього бізнесу. Це стосується
умов отримання кредитів виключно під заставу, методології визначення вартості
застави, рівня відсоткових ставок на надані кредити, відсутність механізмів
венчурного кредитування та інвестування [2].
Найважливіша роль в усуненні вище перелічених перешкод та забезпеченні
подальшого розвитку підприємництва належить державі. Перш за все, необхідно
реформувати законодавчу базу, зокрема, податкову, що забезпечило б більш
прозоре та ефективне здійснення підприємницької діяльності.
Держава повинна сприяти розвитку фінансового сектора, становленню
фінансових інституцій для кредитування підприємств, розвитку гарантування
кредитів лізингу обладнання, що забезпечило б вирішення проблеми фінансування
підприємств.
Особливе значення держава повинна приділяти розвитку малого та
середнього бізнесу шляхом удосконалення чинного законодавства, збереження
спрощеної системи оподаткування для суб’єктів малого підприємництва. Суттєву
роль у фінансовій підтримці підприємництва мають відігравати фонди підтримки
підприємництва.
На сьогоднішні важливим питанням є підвищення підприємницької культури
населення, що повинно стати одним з пріоритетів роботи відповідних органів
державної влади. Так, маючи необхідні знання, а, отже, розвиваючи підприємницьку
культуру, значна частина населення шляхом організації власного бізнесу та
самозайнятості зможе вирішувати проблеми працевлаштування, що, в свою чергу,
неабияк покращить економічну ситуацію як на даній місцевості, так і в країні в
цілому [3].
Отже, можна стверджувати, що в Україні на сьогодні є багато проблем, що
перешкоджають розвитку вітчизняного підприємництва, вирішення яких
забезпечить підвищення ефективності підприємницької діяльності, розширення
підприємницького сектора, зменшення тіньового сектора. Основну роль у цих
перетворення повинна відіграти держава.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОЗДОРОВЧИХ
ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ
Ковальська О. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Тучковська І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Готельно-ресторанний бізнес в Україні є високодохідною галуззю, що
динамічно розвивається. Успіх провідних світових готельно-ресторанних
комплексів полягає у забезпеченні високої якості послуг, їх швидкому оновленні,
зниженні витрат й інтеграції зусиль персоналу та пов’язані з тим, що в них
створені високоефективні системи управління. Аналіз характеристики як
туристського ринку, так і світових досягнень у теорії та практиці управління має
велике значення для ефективної управлінської політики готелю. Ці загальні
тенденції повинні враховуватися у вітчизняній практиці управління готельно ресторанним бізнесом. На думку Х. Й. Роглєва [1], вплив інформаційних
технологій на управління готельним підприємством величезний, оскільки
безпосередньо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного
менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на
конкурентоздатність на сьогоднішньому ринку.
Сучасне готельне підприємство являє собою складний комплекс
функціональних ланок, від злагодженості роботи яких залежить успішність
існування підприємства на ринку. Враховуючи сучасні тенденції в сфері
гостинності і конкуренцію, яка посилюється, виникає необхідність забезпечення
оперативності і точності роботи персоналу та готельного комплексу в цілому.
Рішення даної проблеми можливе лише за рахунок введення систем автоматизації
роботи готелю, тобто введення Автоматизованих систем управління (АСУ)
готелем (Hotel Management System – НMS). Питання аналізу інформаційних
технологій та автоматизованих систем управління готелями розглядали у своїх
роботах вітчизняні та зарубіжні науковці. Проте, єдина концепція формування
управлінських технологій в Україні відсутня, потребують окремих досліджень та
уточнень методичні підходи до визначення сутності, мети автоматизованих
систем, методики їх використання та оцінки їх якості.
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Економія та раціональне використання матеріальних ресурсів є одним з
істотних чинників підвищення прибутковості готельного підприємства.
Головними джерелами економії, застосування яких дозволяє зменшити витрати
таких дорогих матеріальних ресурсів, як вода та електроенергія, є впровадження у
господарську діяльність нових інформаційних технологій.
Наявність у складі АСУ готелю програмного модулю дає додаткові переваги:
програма об’єднує в собі як систему управління готелем, так і систему
автоматизації ресторану з єдиною системою управлінського обліку. Адже
практично на території будь-якого готельного комплексу знаходиться ресторан,
бар, кафе або їдальня. Введення окремої системи автоматизації ресторану і
окремої системи автоматизації готелю не є оптимальним та економічно
обґрунтованим. Слід відмітити, типова інформаційна технологія управління,
зокрема, і АСУ готелю, повинна відповідати наступним вимогам:
1) відповідати нормам українського законодавства;
2) охоплювати всі сторони виробничо-господарської, фінансової діяльності
готелю;
3) бути сучасним і конкурентоспроможним інформаційним продуктом;
4) мати можливість модернізації програм;
5) забезпечувати надійність і безпеку зберігання даних, мати захист від
несанкціонованого доступу як по окремих технологічних операціях, так і по
системі управління в цілому, а в разі несанкціонованого доступу вміти виявляти
його;
6) мати гнучке і швидке налаштування параметрів відповідно до
особливостей конкретного готельного підприємства;
7) мати фірмову технічну підтримку (проведення консультацій, семінарів,
тощо);
8) володіти потужним статистичним і аналітичним блоками для оперативного
аналізу діяльності готельного комплексу та прийняття стратегічних рішень;
9) використовуватися на базі архітектури «Клієнт-сервер», забезпечуючи
обробку інформації, що знаходиться в різних місцях, без втрат продуктивності.
Інформаційні технології на ринку готельних послуг призначені для
автоматизації діяльності з реалізації готельних послуг споживачеві.
АСУ готелю – це спеціалізований пакет програм, що забезпечує роботу
готельного персоналу на своїх робочих місцях і оперативне прийняття рішень на
всіх етапах технологічного циклу – від резервування місць до отримання звіту по
діяльності готелю. Термін «автоматизована», на відміну від терміна
«автоматична», підкреслює збереження за людиною-оператором деяких функцій,
або найбільш загального, стратегічного характеру, або тих, які не піддаються
автоматизації. Автоматизація готелю – це спосіб зберегти гроші та ресурси за
рахунок автоматичного виконання більшості рутинних процесів, який забезпечує
швидше повернення витрат та встановлення централізованого управління.
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Системи управління готелями відносяться до класу особливого програмного
забезпечення, так званої PMS (Property Management Systems – системи управління
об’єктами нерухомості). Крім, власне HMS, до них відносяться програми для
інших об’єктів індустрії гостинності (ресторани, бари, спортивні та розважальні
комплекси і т. д.), а також системи управління магазинами, складами, державними
установами і т. п. Таким чином, автоматизовані системи управління для готельних
підприємств є комплексом інтегрованих підсистем, що створюють ефективне
середовище взаємодії співробітників, клієнтів і ділових партнерів (туристичних
агентств, корпоративних клієнтів і туроператорів).
Отже, для більшості готелів України, впровадження автоматизованих систем
управління є необхідним і вже стало реальним фактором, вкрай важливим для
успішного розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання
сучасних АСУ стає засобом конкурентної боротьби готелів. На думку
О. О. Гудзоватої, їх цінність можна розглядати у двох площинах:
1) у процесах, які автоматизуються. Автоматизація процесів функціонування
систем дозволяє активувати виконання щоденних завдань персоналу і керівництва
готелю. При цьому досягається взаємозв’язок між різними підрозділами готелю і
можливості зловживань персоналу скорочуються до мінімуму. Контроль може
здійснюватися в режимі реального часу, тому керівник має можливість приймати
коректні і своєчасні рішення;
2) у даних, які акумулюються під час роботи. Крім функцій управління, системи
пропонують додаткові можливості підвищення рівня сервісу для клієнтів [2].
На нашу думку, використання готельними комплексами автоматизованих
систем управління сприяє підвищенню ефективності обслуговування, посиленню
оперативності та інтенсивності операційно-технічних процесів господарської
діяльності готелю. Беззаперечними є економічна вигода від їх впровадження та
економічний ефект від їх використання.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Когут Н. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Тучковська І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Екологічні готелі – готелі майбутнього, які здатні покращувати стан природного
середовища, виховувати в суспільстві екологічну свідомість та відповідальність.
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Інноваційні методи по впровадженню екологічної політики в готельну індустрію
сприяють, перш за все, реалізації соціальних цілей, а вже потім – являються
інструментом підвищення рентабельності та конкурентоспроможності готельного
підприємства.
Серед асортименту екологічної продукції – гелі для душу, мило, шампуні,
кондиціонери, лосьйони, упаковки яких швидко розкладаються в землі; серветки і
рушники, що не потребують прання, а підлягають повторній переробці (економія
води, часу і витрат робочої сили); бамбукові лотки і кошики для сміття (бамбук
фактично трава і має високу швидкість росту, що кваліфікує його як
поновлюваний ресурс); карти-ключі, посуд і прибори (можуть використовуватись
після вторинної переробки, не забруднюють ґрунт); хімічно безпечні миючі та
чистячі засоби, а також новітні товари, що втілюють ресурсозберігаючі технології:
цифрові термостати (регулятори температури повітря в приміщеннях), економічні
душові кабіни, енергоефективне освітлення (регулятор яскравості освітлення для
доповнення природного), датчик, який вимикає освітлення у всьому номері під час
відсутності гостя та багато іншого. До головних переваг екологічно чистих
продуктів відносяться:
відсутність шкідливого впливу на навколишнє середовище;
поліпшення здоров’я гостей і персоналу;
пластмаса, що використовується для упаковки, відповідає вимогам
стандарту щодо швидкого розкладання в ґрунті;
ціна на екологічно чисті продукти не вища, ніж на шкідливі аналоги;
відсутність синтетичних ароматизаторів, барвників та консервантів;
екологічно чисті продукти підлягають переробці, можуть бути використані
в якості вторинної сировини;
продукція виготовляється з натуральних, сертифікованих інгредієнтів і
містить вітаміни.
У міжнародному туризмі просуванням «зелених» технологій займається
міжнародна організація Travelife Sustainability System, що заохочує готелі, що
займаються природоохоронною діяльністю й просувають ідеї охорони
навколишньої серед своїх гостей. Travelife Sustainability System має спеціально
розроблену систему екологічного аудита, що передбачає нагороди залежно від
досягнень підприємства готельного бізнесу. Дана ініціатива підтримується
багатьма найбільшими туроператорами. Нагороди за заслуги в сфері
природоохоронної діяльності й захисту навколишнього середовища найчастіше є
ключовими інструментами продажів туристських продуктів. Це підтверджує, що
сучасні мандрівники при виборі місця відпочинку й проживання враховують
екологічну складову готелю та його досягнення в області охорони природного
середовища.
Завдяки логотипам «Travelife», присудженим туристським компаніям і
підприємствам готельного бізнесу, мандрівники мають можливість зробити більш
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усвідомлений вибір. На сьогоднішній день система Travelife зареєструвала 17
тисяч готелів, з яких 1500 підприємств пройшли повну екологічну експертизу, а
більше 500 – одержали заслужені нагороди в сфері екології [1].
Звернемо увагу на те, що сучасна індустрія гостинності України ще не має
великого досвіду екологічної сертифікації своїх будівель і послуг, але вже робить
перші кроки на шляху застосування «зелених» технологій.
Першим українським готелем, що пройшов добровільну екологічну
сертифікацію на відповідність вимогам Державного екологічного стандарту ДСТУ
ISO 14024 й одержав Міжнародний екологічний сертифікат, став готельний
комплекс «Артеміда», розташований у селищі Понізовка району Велика Ялта.
Знак «Зелений журавель» визнаний світовим співтовариством як знак
відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) і
входить до міжнародного реєстру Глобальної мережі екологічного маркування
(GЕN), а також визнається 27 сертифікаційними системами 60 країн миру.
Незважаючи на зведення численних об’єктів нерухомості, що велося в Іспанії
під час будівельного бума, країні вдалося зберегти своє узбережжя екологічно
чистим. В 2017 році 104 пляжі у Валенсії, 66 в Андалусії й 63 пляжі на
Балеарських островах були відзначені екологічними сертифікатами – знаком
екологічної чистоти Євросоюзу [1].
У наш час у готельному бізнесі впровадження технологій, які допомагають
зберегти природні ресурси й самостійно виробляти енергію, стає вже необідністю.
Рахунки за воду, газ, електрику з кожним роком зростають, а зношені комунікації
інфраструктури в багатьох містах України тільки збільшують витрати готелів. У
такій ситуації перехід до «зелених» технологій може стати оптимальним рішенням
для підприємств готельної індустрії.
Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Кочурка Е. В.
Науковий керівник – к.е.н., проф. Куцик П. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Проаналізувавши методику та специфіку обліку зовнішньоекономічних
операцій підприємств, можна стверджувати, що ефективному здійсненню
бухгалтерського обліку сприяє його чітка та правильна організація, включаючи
всі складові. Основним завдання є правильне налагодження документообороту,
оскільки він є основою усіх трьох стадій збору та систематизації інформації про
зовнішньоекономічну діяльність підприємства [1].
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Облік зовнішньоекономічних операцій суттєво відрізняється від інших
ділянок обліку, оскільки під час експортно-імпортних операцій виникають
відносини між резидентами та нерезидентами, що змушує дотримуватись вимог
як внутрішнього, так і зовнішнього митного та податкового законодавства.
До документів, якими оформляються операції з експорту та імпорту товарних
запасів, належать: міжнародні товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури,
вантажно-митні декларації, специфікації, фітосанітарні сертифікати та ін. В
кожному окремому випадку не обов’язково застосовуються усі ці документи.
Застосування деяких з них залежить від способу перевезення, від форми оплати та
від домовленості між покупцем і продавцем.
Передумовою здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоекономічний договір. Виділяють три групи умов зовнішньоекономічних договорів:
формальні, основні та додаткові. Відповідно до визначених груп систематизують
та групують основні умови зовнішньоекономічних договорів за трьома напрямами:
1) умови, які впливають на облікове відображення експортно-імпортних
операцій (предмет договору, кількість і якість товару, базисні умови поставки,
ціна та загальна вартість товару, умови платежів, умови здачі (приймання) товарів,
упакування та маркування, санкції та рекламації);
2) умови, які впливають на податкові розрахунки експортно-імпортних
операцій (умови поставки, ціна та загальна вартість, умови платежів, санкції та
рекламації);
3) умови, які пов’язані з вирішенням суперечок і форс-мажорними
обставинами, що виникають під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.
Вплив основних умов зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу на
облікове відображення експортно-імпортних операцій дає змогу оцінити стан та
зміни у складі об’єктів бухгалтерського обліку з метою прийняття поточних і
стратегічних управлінських рішень.
Основним документом при переміщенні матеріальних цінностей через
митний кордон України є вантажна митна декларація. Вантажна митна
декларація – заява, що містить відомості про товари, інші предмети та транспортні
засоби і мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного
режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного
контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних
платежів. Оформлена митна декларація і документи надходять до відділу митних
платежів і статистики, здійснюється митне оформлення вантажів, визначається
сума розрахунків. Також зазначається тип декларації, особа, яка відповідальна за
фінансове врегулювання, країна відправлення та її код, загальна митна вартість,
валюта платежу і загальна фактурна вартість, курс валюти, фінансові та банківські
відомості.
Ще одним важливим документом при здійсненні експортно-імпортних
операцій є рахунок-фактура. Рахунок-фактура (або фактура) виписується на
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партію товарів, що відправляються, у ньому містяться відомості про: кількість
товару, ціну за одиницю товару та загальну вартість товару, що відправляється;
дату; найменування та адресу продавця і покупця; номер контракту; скорочений
опис товару, відомості щодо кількості місць і упаковки; умови платежу; умови
доставки; найменування банку, що здійснює платіж, інші необхідні дані.
Оскільки рахунок-фактура є вимогою продавця до покупця щодо сплати
зазначеної в ній суми, то основне функціональне навантаження рахунка-фактури –
це розрахунковий документ. Тому рахунок-фактура надається: до торговопромислової палати – для отриманні сертифікату походження товару; до
адміністративних органів – для отриманні ліцензії; в банк – для отриманні
належного з покупки платежу; до митних органів – для визначення декларантом
митної вартості переміщуваних товарів з метою нарахування митних платежів.
Датою відвантаження вважається дата видачі транспортного документу. У
випадку видачі декількох транспортних документів (від різних дат або від різних
портів відвантаження) датою відвантаження визначається дата останнього
транспортного документу.
Як зазначають К. Бялецкі (K. P. Białecki), В. Янушкевич (W. Januszkiewicz),
сучасна закордонна торгівля має характер торгівлі «за документами», тоді як в
минулому вона характеризувалась торгівлею «з рук в руки» [2, с. 100]. Це
підтверджує актуальність даного питання.
Проведене дослідження носіїв на підприємствах свідчить про той факт, що
існуючі форми первинної документації і реєстрів бухгалтерського обліку не
завжди забезпечують отримання необхідної інформації (оформлення документів
відбувається частково, немає заповнення всіх реквізитів та ін.), яка потрібна для
відображення даної інформації у звітності та контролю за діяльністю
підприємства. Тому постає завдання якісного вдосконалення документації і
первинного обліку та її уніфікації. Враховуючи галузеві особливості підприємств,
що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, нами запропоновані для
використання: Акт прийому-передачі робіт (послуг) для нерезидента; Відомість
обліку розрахунків з іноземними покупцями за контрагентами; Накопичувальна
відомість обліку розрахунків з іноземними покупцями в розрізі контрагентів за
зовнішньоекономічними операціями; Узагальнююча відомість обліку розрахунків
з іноземними покупцями за зовнішньоекономічними операціями.
Як висновок, можна зазначити, що без якісного документування неможливе
вирішення головного питання – ефективного управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства та дотримання законності здійснення даних операцій.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Красавіна А. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Шибаєва Н. В.
Харківський національний технічний університет сільського господарства
ім. П. Василенка
Малий бізнес – це деяка підприємницька діяльність, сформована на власний
ризик, що не суперечить чинному законодавству, створює невелику кількість
робочих місць. Мета створення малого бізнесу – це отримання прибутку та/або
самореалізація. Для малого бізнесу характерні відносно невеликі розміри,
обмежена кількість людей, обмежений обіг капіталу, локальний район операцій та
конкретний напрям роботи [4]. Малий бізнес – важливе джерело інновації. До
винаходів, зроблених ним, належать літаки, гелікоптери, персональні комп’ютери,
аерозоль та багато іншого.
За останній час в Україні відбулись вагомі зрушення у розвитку малого
бізнесу. Але залишаються чинники, які гальмують потенційний розвиток, зокрема:
– низький управлінський рівень, бракує знань та досвіду ринкових відносин;
– відсутність повної та вірогідної інформації про стан ринку;
– низький рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм;
– обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на
внутрішньому ринку;
– низький дохід споживачів тощо.
Однією з необхідних умов для розвитку малого підприємства є кредитування.
За останні роки можна спостерігати зростання відсоткової ставки. До того ж
більшість вітчизняних комерційних банків надають малим підприємствам лише
короткострокові кредити, що не дають змогу для повноцінного розвитку малого
бізнесу. Позитивним зрушенням стало прийняття Кабінетом Міністрів України
постанови щодо умов кредитування малого бізнесу [1]. Разом з тим, украй
несприятливим є новий Податковий кодекс України, позначений посиленням
податкового тягаря.
Одним із головних завдань розвитку малого підприємництва є вирішення
питань зайнятості населення, оскільки нам відомо, що більша частина людей
працездатного віку працює саме в сфері малого та середнього бізнесу. Однак,
аналізуючи стан розвитку малого підприємництва, слід зазначити про наявність
проблем, що стримують розвиток даного сектору економіки:
– складна процедура отримання дозволів;
– складність доступу до фінансово-кредитних ресурсів;
– недостатня інформаційна та правова обізнаність;
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– недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва.
Малому бізнесу притаманні:
– створення додаткових робочих місць;
– зменшення рівня безробіття;
– вирішення проблем бідності;
– формування середнього класу;
– підтримання конкурентного середовища і обмеження монополізму великих
підприємств;
– швидке насичення ринку товарами і послугами;
– розвиток місцевого господарства;
– загальне оздоровлення економіки і суспільства.
Перспективність підприємств малого бізнесу залежить від:
– формування цілісного дрібнотоварного укладу, що поєднує різні форми
власності;
– використання в більшості випадків суто ринкових методів відтворення,
незалежності і свободи дій;
– характеру технології, форми знарядь праці, їх спеціалізації, адаптації до
особливостей місцевих умов та характеристики місцевого ринку;
– різкого підвищення ефективності наукового-технічного прогресу;
– соціальної результативності економіки;
– високої швидкості обігу авансованого капіталу;
– низьких витрат на виробничу інфраструктуру, управлінські видатки;
– низьких питомих витрат на транспорт і управління;
– повнішого завантаження і високої продуктивності «живої» праці та
обладнання, невеликих інвестицій в обладнання;
– мобільності у прийнятті виробничих рішень під впливом змін кон’юнктури
ринку, можливості прийняття гнучких та оперативних рішень.
Мале підприємство, як найвразливіший сектор економіки, не отримує
належного захисту та підтримки держави. Результатом цих труднощів є масовий
відхід малого підприємництва у тіньовий сектор, посилення кримінальних
тенденцій у бізнесі тощо.
Становлення малого бізнесу є життєво необхідною умовою реформування
української економіки. Малий бізнес здатний забезпечити структурну перебудову
економіки, створити нові робочі місця, сприяти процесам приватизації та
демократизації. Розвиток малого підприємництва є гарантом невідворотності
вітчизняний ринкових перетворень. Виходячи з цього, Україні потрібно
збільшувати масштаби розвитку малих підприємств, розширювати нормативноправову базу, зменшити контроль підприємництва з боку держави. Необхідна
організація фінансової підтримки розвитку малого бізнесу, залучення іноземних
інвестицій задля того, аби цей тип підприємницької діяльності успішно та
ефективно функціонував.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Купріянова Л. Є.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Павлова В. А.
Університет ім. А. Нобеля
Однією з проблем комерціалізації діяльності експертно-криміналістичних
центрів є проведення товарознавчої експертизи за матеріалами кримінальних
проваджень, коли відсутні об’єкти дослідження, але є конкретне завдання. У
цьому випадку судовим експертом повинно бути вирішити питання в частині
визначення вартості. Проблеми, що стосуються зазначеного напряму
обговорюються в колі вчених, зокрема, можна виділити дослідження І. В. Бандури
[1], Т. В. Паєнтко [1], Я. І. Слободяна [2] та ін. Слід погодитися, що у якості
вихідних даних для дослідження можна використовувати інформацію, яка
міститься у матеріалах справ (протоколах допитів і пояснень обвинувачених,
позивачів, відповідачів).
Автор приймав участь у вирішення проблемних ситуацій, де об’єкт
дослідження був відсутній.
Висновок експерта виконувався відповідно до вимог Кримінального
Процесуального Кодексу України [3]. Цей документ, що відображає результати
експертного дослідження складається з трьох основних частин: вступної,
дослідницької та висновків-відповідей на поставлені запитання. У встановленій
ситуації слід було вирішити такі завдання:
1) визначити залишкову вартість ювелірних виробів з урахуванням зносу на
момент скоєння злочину;
2) оцінити дванадцять ювелірних виробів з урахуванням наданих товарних
чеків, а для решти шести ювелірних виробів визначити вартість згідно протоколу
допиту потерпілого через відсутність на них товарних чеків.
Важливим є обґрунтування вибору методики проведення судової експертизи,
що буде застосована під час проведення дослідження. Оскільки об’єкти
дослідження експерту не надано, то дослідження з поставлених на вирішення
експертизи питань проведено за документами, які підтверджують придбання
ювелірних виробів, що були викрадені, та на підставі вивчення копій протоколів
допиту потерпілого.
В даному випадку суттєвим є співставлення показів потерпілого та даних
наявних документів. Зокрема, за копіями протоколів допитів потерпілого
встановлено, що вага ювелірних виробів, які було викрадено, становить 3 г, 8 г, 4 г
і т. д., тобто кратне 1 г. В товарних чеках міститься інформація щодо ваги виробів,
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що кратна сотим грама, тобто, 1,58 г, 7,43 г, 1,85 г тощо. Отже, встановити
експертним шляхом, вага яких саме виробів, зазначених в протоколах допиту,
підтверджується товарними чеками, а яких ні – неможливо. Тому для подальшої
експертизи слід мати додаткову інформацію: на які саме ювелірні вироби відсутні
товарні чеки, а також дані про найменування, вагу, пробу та дату придбання на
кожен виріб окремо. Це повинні додатково надати в розпорядження експерта
органи розслідування, наприклад: каблучка «Зірочка», 583 проба, вага 3 г, дата
придбання 01.01.2011 р.
Надалі експерт проводить дослідження, виходячи зі своїх спеціальних знань,
а саме: встановлюється найменування, товарна характеристика, товарний вигляд
виробу, на підставі чого можливо у подальшому визначити початкову вартість,
відсоток втрати якості товару, залишкову вартість об’єктів, зазначених у товарних
чеках, наданих на дослідження.
Згідно Закону України «Про ціни і ціноутворення» [4] на всі види продукції,
товарів та послуг, за винятком тих, на які здійснюється державне регулювання цін
і тарифів, встановлюються вільні ціни.
Первинна вартість виробів, зазначених у документах на придбання,
розраховується орієнтовно за середніми одиницями шляхом вивчення і аналізу цін
на вироби, що мають аналогічну товарну характеристику, і розраховується за
формулою відповідно до методичних рекомендацій після підбору декількох видів
аналогів з аналогічними споживними властивостями та середньою ціною 1 г
золотого сплаву 583 проби.
Роздрібні ціни визначено за ціновими даними торговельних підприємств, що
реалізують ювелірні вироби в м. Дніпро станом на момент скоєння злочину.
Знос виробів визначався, виходячи з терміну експлуатації об’єкта через
нормативний знос, оскільки термін експлуатації виробу відомий, а об’єкти
дослідження відсутні. За такою ж методикою проводиться дослідження кожного
об’єкта.
Таким чином, експерт може надати наступні висновки стосовно одного з
досліджуваних виробів: каблучка відноситься до групи – предмети особистих
прикрас. Відповідно до товарного чеку Укрювелірторгу відомо, що проба 583;
вага 1,58 г та ціна 51,00 грн. За експертизою встановлено: знос виробу – 13,25%,
вартість виробу з урахуванням зносу на момент скоєння злочину – 383,78 грн.
Таким же чином формуються висновки на всі досліджувані об’єкти.
Отже, проведення незалежної судово-товарознавчої експертизи є найбільш
ефективним способом вирішити конфлікт. Проведення незалежної оцінки шкоди,
прямих збитків допомагає знайти юридичну основу для відновлення прав і
компенсації понесених прямих збитків.
Список використаних джерел
1. Паєнтко Т. В. Недоліки методики судової економічної експертизи з питань нарахування і
сплати податку на прибуток та напрями їх усунення / Т. В. Паєнтко, І. В. Бандура // Інвестиції:
196

практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 28-31.
2. Слободян Я. І. Методики проведення судових експертиз: проблемно-орієнтувальний аналіз /
Я. І. Слободян // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013.
– № 1. – С. 265-272.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України (зі змінами) [Електронний ресурс] //Відомості
Верховної Ради. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/4651-17
4. Про ціни і ціноутворення : Закон України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради.
– 2013. – № 19-20. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Литвинюк К. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Проблеми розвитку малого бізнесу є надзвичайно гострими, це обумовлено
переважно соціальною стороною: люди прагнуть отримати статки і саме це
стимулює їх відкривати бізнес, а будь-який бізнес, який тільки відкрився, є
переважно малим. Досвід та об’єктивне становище малого бізнесу на ринку
свідчать, що практикуючі підприємці мало в чому відстають від науковців. Але
проблема в тому, що підприємці працюють у живому організмі бізнесу, тонко
відчувають його зміни, кон’юнктуру, попит та розуміють, чого хоче клієнт. Але як
грамотно оформити фінансову та бухгалтерську звітності знають тільки
висококваліфіковані професіонали. Тісно пов’язані між собою психологічні та
професійні чинники також мають вагомий вплив на функціонування малих
підприємств. До них слід віднести психологічну готовність займатися
підприємницькою діяльністю, її престижність серед населення, наявність
професійних знань, можливість отримання відповідної професійної підготовки.
Перша проблемою, з якою стикаються власники бізнесу, це відсутність
дешевого кредитування. Малі підприємства функціонують в умовах дефіциту
основних ресурсів, визначеного наступними причинами: недостовірність і
важкодоступність інформації про наявність і умови надання ресурсів, особливо
для новостворених підприємств; порушення принципу відкритого представлення
ресурсів на конкурсній основі; надання нерухомості й устаткування переважно на
правах короткострокової оренди. В Україні процентна ставка в рік становить від
19 до 24%, тобто в малому бізнесі обертаються відносно невеликі гроші, які не в
змозі покрити якісь непередбачувані витрати чи відверті втрати.
Проблема кваліфікованих спеціалістів у малому бізнесі полягає в тому, що
професіонали прагнуть швидкого кар’єрного зросту, високої зарплати. Але
статистичні дані показують цілковиту нелогічність того, що малий бізнес
знаходиться у процесі виживання, а не розвитку. Частка у ВВП великого бізнесу
за 2016 рік становила 40%, але у 2012 це було 47%. Та сама частка малого бізнесу
піднялась за той самий період з 10 до 16%, тобто відбулось зростання. Таким
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чином, проблема персоналу часто відсувається на друге місце, від чого значно
потерпає бізнес зсередини.
Негативний вплив має відсутність кваліфікованого, грамотного і
систематичного планування, оскільки малий бізнес часто сприймають як
імпульсивний, він стає просто неконтрольованим. Підприємець може покладатись
на свої підприємницькі здібності, але план потрібен через те, що власники малого
бізнесу переважно не є спеціалістами у цих галузях бізнесу. Підприємці вчаться на
своїх помилках.
Виявлення недоліків дозволяє генерувати план розв’язання цих проблем, що в
подальшому призведе до розвитку та оптимізації діяльності.
Малий бізнес повинен стати справжнім обличчям української економіки, а
для цього потрібна підтримка та дієвість уряду. Складність полягає і в тому, що
малий бізнес не є активним суб’єктом бізнес-середовища, а об’єднання у великі
фінансово-промислові групи ускладнено, оскільки ринок монополізований.
Отже, ми бачимо, що малий бізнес – надзвичайний сегмент економіки, він
часто не піддається законам економіки, бо є імпульсивним та непередбачуваним.
Малому бізнесу не вистачає усього: капіталу, матеріально-технічної бази,
структурованості та аналізу підприємницької діяльності, але це змушує малий
бізнес бути у постійному пошуку альтернатив та прагнути до ефективного
розвитку.
ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ У МЕЖАХ МОТИВАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
к.е.н. Нікульча В. А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Сучасні реалії здійснення роздрібної торгівлі обумовлюють необхідність змін
у господарській діяльності підприємства шляхом упровадження інструментарію
маркетингу взаємовідносин. Маркетинг взаємовідносин спрямований на
перетворення задоволеності купівлею у лояльність споживачів, використовуючи
досить широкий набір інструментів.
Мотиваційна взаємодія підприємств роздрібної торгівлі та споживачів
відповідає принципам концепції маркетингу взаємовідносин, ґрунтуючись на
обопільних змінах у діяльності підприємств, з одного боку, та у поведінці
споживачів, з іншого, передбачає використання сукупності інструментів для
забезпечення впливу на останніх. Побудова та поглиблення ступеню мотиваційної
взаємодії, основу якої формують партнерські відносини між підприємством
роздрібної торгівлі та споживачами, можливе за рахунок отримання й
підкріплення позитивного досвіду за результатами контакту споживачів із
підприємством з урахуванням передкупівельних, купівельних та післякупівельних
процесів. Негативна оцінка зазначених процесів знижує як ймовірність здійснення
повторної купівлі споживачем, так і ймовірність розвитку подальшої взаємодії.
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Задоволення споживача результатом здійснення купівель дозволяє
підприємству роздрібної торгівлі залучити його до процесу мотиваційної
взаємодії, отримавши персональні дані для забезпечення обопільного обміну
інформацією, присвоїти йому реєстраційний номер, надавши картку клієнта. Такі
дії дозволяють підприємству враховувати рекомендації споживачів, пропонувати
матеріальні та нематеріальні вигоди у вигляді особливого ставлення та
пропозицій, надавати гарантії співпраці в обмін на аналогічні дії споживачів у
довгостроковому періоді, формувати позитивний досвід споживачів та
демонструвати їх важливість для підприємства.
Бажаний результат мотиваційної взаємодії для підприємства полягає у
мотивуванні споживачів до забезпечення їх лояльності та подальшої тісної
співпраці щодо покращення усіх аспектів діяльності підприємства, в тому числі і
пов’язаних з наданням торговельної послуги.
Ефективність використання відповідних інструментів впливу обумовлюється
їх релевантністю окремому сегменту споживачів, виділених за ознакою ступеню
глибини взаємодії споживача із підприємством роздрібної торгівлі:
1. Потенційні учасники взаємодії: споживачі, що не мали досвіду
взаємовідносин із підприємством та здійснили купівлю товарів на підприємстві
роздрібної торгівлі і залишилися задоволені результатом. Таким споживачам
підприємство пропонує стати його партнером та, відповідно, розпочати процес
мотиваційної взаємодії.
2. Споживачі, що знаходяться на початковій стадії мотиваційної взаємодії:
частина потенційних учасників взаємодії, яка прийняла пропозицію підприємства.
Такі споживачі поки що не віддають перевагу виключно даному підприємству
роздрібної торгівлі, можуть відвідувати та здійснювати покупки в інших
підприємствах-конкурентах. Існує висока ймовірність відмови від взаємодії із
підприємством. За умови позитивної оцінки змін у діяльності підприємства вони
переходять на наступний рівень.
3. Споживачі, що знаходяться на стадії розвитку взаємодії. Для даних
споживачів характерний обмін інформацією щодо критичних, на їх думку,
аспектів діяльності підприємства. На цій стадії збільшується частота та середня
сума покупок. За інших рівних умов, споживачі обирають дане підприємство,
відмовляючись від послуг конкурентів.
4. Лояльні споживачі – активно приймають участь в удосконаленні роботи
підприємства. Такі споживачі надають будь-яку інформацію, що необхідна для
удосконалення роботи підприємства. Підприємство роздрібної торгівлі є основним
місцем придбання товарів.
5. Споживачі-власники найбільше зацікавлені у позитивних змінах на
підприємстві. Вони є ініціаторами обміну інформацією щодо необхідних змін.
Збільшення частоти та/або суми покупок підкріплюється систематичною
взаємодією із підприємством, що реалізується у кількості та якості пропозицій
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щодо необхідних змін.
Для споживачів, що перебувають на початковій стадії взаємодії, важливим
фактором поглиблення мотиваційної взаємодії, насамперед, є отримання
матеріальних вигод. Відтак, для таких споживачів підприємство роздрібної
торгівлі повинно пропонувати: знижки, бонуси, у тому числі й у формі нагород та
подарунків, персональні розпродажі тощо.
Маркетингові дії, орієнтовані на сегмент споживачів, які перебувають на
стадії розвитку мотиваційної взаємодії, мають забезпечувати нематеріальні вигоди
у формі регулярної комунікації зі споживачами, у тому числі привітань із святами;
створення додаткових зручностей у процесі придбання товарів; особливого
ставлення до споживача зі сторони персоналу; надання індивідуалізованих
супутніх послуг тощо.
Для сегменту лояльних споживачів і споживачів-власників інструментарій
має передбачати їх залучення до покращення господарської діяльності
підприємства та розвитку партнерства через участь споживачів у капіталі
підприємства, взаємодію через будь-які можливі он-лайн- та оф-лайн-канали,
формування кошику товарів без участі споживачів на основі історії здійснених
покупок, залучення споживачів до розробки та тестування нових послуг тощо.
Таким чином, побудова мотиваційної взаємодії підприємств роздрібної
торгівлі неможлива без урахування специфічних рис поведінки споживачів, що
обумовлює необхідність їх розподілу на окремі сегменти відповідно до ознаки
глибини взаємодії із підприємством. Для кожного виділеного сегмента
підприємством роздрібної торгівлі розробляється комплекс інструментів, здатних
забезпечити перехід споживачів у сегмент із вищим рівнем взаємодії.
БЕНЧМАРКІНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Пащин Р. Я., Чаплінський Ю. Б.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Бенчмаркінг – це інструмент маркетингових досліджень, в результаті
використання якого підприємство вивчає діяльність своїх конкурентів, а також
провідних підприємств, які не є конкурентам, але на даний момент часу ведуть
бізнес на досить високому рівні, виокремлюючи досягнення підприємстваконкурента та використовуючи його досвід для покращення свого бізнесу [1].
Бенчмаркінг ґрунтується на отриманій інформації з багатьох різних джерел,
зокрема, це можуть бути прайс-листи підприємств-конкурентів, спостереження за
їхньою діяльністю, опитування їх клієнтів. Інформація про підприємство може
бути отримана із ЗМІ, Інтернету або інших засобів інформації. Проте, можливі
варіанти і прямого звернення до підприємства для отримання конкретної
інформації, наприклад, щодо управління персоналом.
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Бенчмаркінг є постійним, а не разовим процесом. Його основна задача
полягає у дослідженні та усуненні причин, які стають перепоною для досягнення
поставлених цілей. Цей метод маркетингових досліджень дозволяє порівнювати
властивості товарів, фінансові показники, ефективність реалізації управлінських
функцій, стратегії, бізнес-процеси тощо. Основною перевагою бенчмаркінгу є те,
що він не потребує великих інвестицій та характеризується простотою
впровадження [2]. Крім цього, бенчмаркінг володіє іншими перевагами, такими як:
відповідність вимогам клієнтів;
визначення об’єктивного рівня продуктивності;
запозичення найкращих методів управління підприємствами;
досягнення провідної позиції в конкурентній боротьбі;
розпізнавання технологічних «проривів».
Незважаючи на перелічені переваги, основним недоліком, що відрізняє
бенчмаркінг від інших методів, є недостатність кваліфікованих кадрів для його
проведення. Сьогодні досить мало фахівців, що мають достатній досвід для
реалізації бенчмаркінгового проекту. Окрім цього, дослідники зіштовхуються з
певними обмеженнями в доступі до інформації, без якої бенчмаркінгові
дослідження стають неможливі. Однак, переваги бенчмаркінгу і позитивний ефект
від його використання компенсують можливі недоліки й проблеми.
За даними консалтингової компанії Вain&Со, останні два роки бенчмаркінг
входить у трійку найпоширеніших методів управління бізнесом у великих
міжнародних корпораціях, оскільки його застосування допомагає відносно швидко
й з меншими витратами вдосконалювати бізнес-процеси [3].
Дослідники виділяють кілька видів бенчмаркінгу [4]:
1. Бенчмаркінг конкурентоспроможності. Це порівняння продукції і методів
управління підприємством з більш успішними конкурентами.
2. Внутрішній бенчмаркінг. Зіставляються виробничі одиниці з аналогічними
всередині підприємства.
3. Функціональний бенчмаркінг. Порівнюються функції різних організацій,
які працюють в одній галузі.
Застосування бенчмаркінгу у практичній діяльності з метою вивчення
поведінки конкурентів має проводитися на постійні основі та передбачає
проходження кількох стадій [1].
Перша стадія – галузевий аналіз. В результаті цього аналізу вивчаються
перспективи розвитку, напрямки стратегії підприємств-конкурентів та моделі їх
поведінки. Галузевий аналіз, загалом, повинен відповідати на такі питання:
наскільки прибутковою є галузь, що досліджується в теперішній час, та які
тенденції очікують її в майбутньому, якою є сегментація ринку всередині галузі та
які сегменти найбільш привабливі, який фактор успіху конкурентів є
визначальними в залежності від орієнтації на різні сегменти. Таким чином,
результат галузевого аналізу дає змогу отримати інформацію про перспективи
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прибутковості даного напряму та визначити, чому окремі підприємства у певних
галузях функціонують ефективніше, а інші – менш ефективно.
На другій стадії проводять аналіз конкуренції. На цій стадії доречним буде
звернутись до питань, що стосуються поведінки конкурентів. Тут варто
розглянути загальну фінансову поведінку конкурентів (рівень витрат, принципи
ціноутворення та інші відповідні моменти) та стратегічну позицію на ринку.
Також необхідно проаналізувати корпоративну культуру конкурентів і, важливо,
приділити увагу тому, які дослідження проводять підприємства-конкуренти. На
основі отриманої інформації фахівці оцінюють свої конкурентні переваги та
визначають найбільш перспективний сегмент в певній галузі. Пізніше розроблять
стратегію змін свого підприємства. Базуючись на результатах аналізу попередніх
етапів дослідження, варто підготувати власну систему конкурентної боротьби.
Отож, в умовах нестабільного бізнес-середовища підприємства все частіше
використовують бенчмаркінгові дослідження. На основі зібраних даних та
проведеного аналізу інформації про діяльність підприємств-конкурентів доцільно
розробити власну стратегію та тактику маркетингової діяльності та запропонувати
унікальні характеристики свого товару. Таким чином, бенчмаркінг дає змогу не
тільки перейняти успішний досвід діяльності підприємств-конкурентів, а й
уникнути помилок, які вони допустили у своїй діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Позняк О. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Бойчук І. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Ринок авіаційних послуг – це один із елементів світового господарства, що
відіграє важливу роль у сталому розвитку інфраструктури та зміцненні ділових
взаємозв’язків. Якісне повітряно-транспортне обслуговування створює ринкову
основу для розвитку нових галузей і одночасно забезпечує зростання існуючої
повітряно-транспортної системи (аеропортів, авіакомпаній, туроператорів).
Підпорядкування діяльності підприємств, які працюють на ринку авіапослуг,
завданням прибуткового збуту робить дослідження попиту базисом у пр ийнятті
маркетингових рішень. Порівняння отриманих результатів із ринковою ситуацією
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дозволяє оперативно змінювати складові маркетингового комплексу і забезпечує
перспективність роботи підприємств у сфері повітряного обслуговування, що
вказує на актуальність теми дослідження.
Сутність маркетингу передбачає його розуміння як цілісного комплексу
маркетингових заходів у діяльності господарюючих суб’єктів, що спрямовані на їх
ринковий успіх і вибір концепції управління бізнесом, яка адаптована до змін
зовнішнього середовища і тенденцій розвитку галузі з урахуванням специфіки
конкретного підприємства. Традиційний склад комплексу маркетингу для сфери
послуг (продукт, ціна, збут і просування), доповнений додатковими елементами
(процес і персонал) на основі врахування таких їх особливостей, як невідчутність,
невіддільність від джерела, мінливість якості, нездатність до зберігання, слід
враховувати для підприємств, які працюють у сфері надання авіаційних послуг.
За умов глобалізації суспільних і економічних процесів ринок авіаційних
перевезень є найбільш перспективним і динамічним із транспортних ринків. До
факторів впливу на його стратегічний розвиток до 2023 року провідні фахівці
відносять темпи росту основних показників світової економіки, необхідність
створення нових робочих місць, рівень задоволення майбутнього попиту на
повітряні перевезення, надання якісних послуг згідно потреб пасажирів і вимог
авіакомпаній, підтримку іміджу авіації як безпечного виду транспорту [1].
Авіаційний ринок України включає послуги пасажирських і вантажних
перевезень, які надають 30 авіакомпаній, із числа яких шість виконують 95%
загальних обсягів пасажирських перевезень. Регулярні польоти здійснюють 10
авіакомпаній, а внутрішні пасажирські перевезення – п’ять із них.
Перевезення чартерними рейсами до інших держав згідно миротворчих
програм ООН і угод з різними замовниками в більшості виконують такі компанії,
як: ДП «Антонов», «Міжнародні авіалінії України», «ЗетАвіа», «Максімус
Еірлайнс», МААК «УРГА» і «Європа Ейр». Зростання обсягів ринку авіаційних
перевезень пов’язане зі зміною правил державного регулювання, проте, загалом ці
послуги є низькорентабельними через високі витрати на аеропортові збори та
заправку повітряних суден авіаційним пальним [2].
Авіакомпанія МААК «Урга» працює більше 25 років і здобула позитивний
імідж на вітчизняному і міжнародному ринку перевезень. Вона веде постійний
пошук нових форм і методів роботи із обслуговування пасажирів і замовників. У її
розпорядженні 16 повітряних суден; її місія орієнтує на безпеку і комфортність
перевезень пасажирів і вантажів. До основних видів діяльності входять чартерні
рейси, які передбачають регулярні пасажирські та вантажні перевезення. Аналіз
оперативної інформації підприємства засвідчив, що у вересні-грудні минулого
року ним було перевезено майже 18 тис. пасажирів і більше 160 тис. багажу, а ще
здійснено 108 тис. кг вантажних перевезень. Причому більшість проведених
авіакомпанією польотів припадає на такі, що виконуються згідно укладених із
замовниками контрактів [3].
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Враховуючи специфіку цільової клієнтури підприємства, нами проведено
опитування реальних пасажирів із числа користувачів авіапослуг. Аналіз даних
показав, що 58% опитаних постійно користуються послугами авіаперевезень, а
34% – використовують їх періодично. При користуванні авіапослугами для них
важливе значення мають комфортність повітряного судна (25,1% відповідей),
дотримання умов перевезень (22,4%), доступність послуг для різних категорій
клієнтів (19,6%) та рівень обслуговування пасажирів (18,9%) тощо.
Сучасним вимогам клієнтів частково відповідає рівень обслуговування під
час перевезень (33,3%), а незадовільним є дотримання умов перевезень (36,4%),
комфортність повітряних суден і захист прав пасажирів. На думку більшості
опитаних, тарифи на послуги пасажирських авіаперевезень є завищеними, тоді як
32% – вважають їх цілком доступними.
Ранжування умов перевезення за їх важливістю для респондентів виявило, що
перше місце займає відповідальність авіаперевізника за безпечність польоту,
включаючи заподіяні фізичні та матеріальні збитки чи пошкодження багажу,
друге місце – забезпечення авіаквитками як гарантія вчасного надання послуг, а
третє – умови перевезення та оплата багажу.
Аналіз даних опитування пасажирів авіакомпанії «УРГА» виявив залежність
між видом замовлення на авіаперевезення і маршрутом польотів. Так, 78% з них
носять колективний характер, а решта – індивідуальний. Для індивідуальних
замовлень більш характерною є регіональна мета перевезень (72,7% відповідей),
тоді як колективні – часто орієнтовані на міжрегіональні та міжнародні польоти.
Метою використання послуг пасажирських авіаперевезень в 44% випадків є
вирішення бізнес-справ, у 36% – реалізація запланованих подорожей (відпустки,
туризм), а в 20% – життєві обставини. Оцінка сприйняття складових діяльності
персоналу авіакомпанії під час перевезень показала, що найбільш важливим для
пасажирів є рівень кваліфікації персоналу і його навички; менше уваги звертають
на вміння розуміти специфіку потреб і використання індивідуального підходу.
Проте, лише 52% опитаних цілком задоволені роботою персоналу авіакомпанії з
точки зору його компетентності, ввічливості й доброзичливості в наданні якісних
послуг на ринку пасажирських авіаперевезень.
Базовою умовою вдосконалення маркетингової діяльності підприємств на
ринку авіаційних послуг є дотримання вимог Авіаційної транспортної стратегії,
яка визначає стратегічні напрями розвитку авіаційної галузі на період до 2030
року. Важливо також враховувати сезонність попиту на послуги пасажирських
авіаперевезень, адже найбільшим попитом вони користуються у весняно-літній і
літньо-осінній періоди (відповідно, 32% і 28% відповідей).
Більшість індивідуальних і колективних замовлень послуг із перевезень
авіакомпанії використовують пасажири віком 26-40 років (тобто 72,7% і 66,7%), а
серед колективних користувачів цих послуг 12,8% займають пасажири віком 41-55
років. Пасажири з індивідуальними цілями використання авіапослуг за рівнем
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доходів є середньозабезпеченими, а колективні замовники відносять себе до
середньо- і високозабезпечених. Більшість індивідуальних авіапасажирів – це
бізнесмени, а при колективному замовленні послуг авіаперевезень до них
додаються представники органів державної влади, науки та освіти.
Підвищення попиту на пасажирські авіаперевезення від компанії «УРГА»
можна забезпечити при розробці цілісного комплексу маркетингових заходів,
спрямованого на розвиток взаємовигідних відносин із споживачами послуг.
На основі узагальнення результатів досліджень пропонуємо вдосконалення
комплексу маркетингу підприємства в розрізі окремих елементів. Так, стосовно
продукту – доцільно забезпечити розвиток додаткових авіапослуг, покращення
рівня сервісу, надання пільг для окремих категорій пасажирів.
Щодо ціни – слід дотримуватись стабільних тарифів при оплаті послуг;
гарантувати повернення коштів за авіаквиток при виникненні форс-мажорних
обставин.
У розподілі та збуті – варто активно розвивати мережу маршрутів як для
внутрішніх, так і для міжнародних пасажирських перевезень.
При визначенні комунікацій потрібно забезпечити систематичне вивчення
потреб користувачів авіапослуг шляхом проведення on-line опитувань і швидкого
встановлення зворотного зв’язку.
На рівні персоналу авіакомпанії необхідно дотримуватись виконання усіх
умов перевезень, доброзичливо ставитись до індивідуальних потреб пасажирів із
врахуванням сфери їх діяльності.
До складової «процес» – авіакомпанії краще забезпечити вчасність,
безпечність і комфортність польотів для різних цільових клієнтів із врахуванням
сегментаційних ознак ринку авіаційних послуг. Крім того, сезонність попиту на
авіапослуги даного підприємства слід враховувати при формуванні графіка
польотів і маршрутів переміщення авіатранспортом.
Використання підприємством комплексного підходу в досягненні власних
цілей забезпечить розробку програми маркетингу шляхом зваженого поєднання
маркетингових засобів, а не окремих спонтанних дій інтуїтивного характеру.
Список використаних джерел
1. Гаврилко Т. О. Трансформаційні зміни світового ринку авіаційних послуг в умовах
глобалізації / Т. О. Гаврилко, А. В. Гавриленко // Науковий вісник Ужгородського
національного університету. – 2018. – Вип. 18, ч. 1. – С. 81-84.
2. Овсяннікова Н. В. Проблеми і перспективи розвитку ринку пасажирських авіаційних
перевезень в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Овсяннікова // International Electronic
Scientific Journal «Science Online». – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
3. Офіційний веб-сайт компанії «МААК «УРГА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://urga.com.ua/ua/

205

ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Соколова Н. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Тучковська І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасних умовах входження України в європейський економічний простір
особливого значення набуває розвиток індустрії гостинності Формування та
розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні дозволить приймати іноземних
туристів у більшій кількості та надавати більш високий рівень послуг. Згідно
статистичних даних, наведених Державною службою статистики України [1],
після економічної та політичної кризи в країні туристична галузь поступово
нарощує темпи розвитку.
Управління персоналом у сучасній готельно-ресторанній справі будується на
тому, що людину в сфері надання послуг у готелях та ресторанах розглядають
одночасно як персонал у процесі виконання безпосередніх обов’язків та дієвий
інструмент, завдяки якому репутація та економіка закладу може як розквітати, так
і занепадати. Успіх економічної діяльності підприємства у готельно-ресторанному
бізнесі залежить не лише від керівників, але й і від персоналу, його знань,
компетентності, кваліфікації, здатності вирішувати проблеми та реагувати на
нестандартні ситуації, які можуть відбуватися протягом робочого дня. Тому для
того, аби підприємство у готельно-ресторанному бізнесі функціонувало
ефективно, необхідно правильно організувати працівників, при цьому постійно
контролюючи їх діяльність, використовуючи різні ефективні методи управління
персоналом, засновані на наукових законах. Розроблення та формування
ефективної системи управління персоналом є одним із інструментів розвитку
ресторану або готелю у сучасному економічному світі.
Результат успішного та дієвого використання саме базових, фундаментальних
теоретичних основ у роботі з персоналом дозволяє керівництву досягати
економічного розвитку і стабільного існування бізнесу на ринку. Компетентний
персонал від низів до керівництва у готельно-ресторанному бізнесі позитивно
впливає на роботу підприємств індустрії гостинності, а також дає можливість
конкурувати у світовому масштабі готельно-ресторанного бізнесу.
Міжнародний туристичний сервіс Trip Advisor опублікував список кращих
готелів за версією мандрівників – Travelers’ Choicefor Hotels awards. Кращим
готелем за відгуками та оцінками відвідувачів став Aria Hotel Budapest, який
знаходиться у столиці Угорщини Будапешті. Цей список вказує на високий рівень
знань та обізнаності персоналу, високу якість послуг, які там надаються, а також
на уміле управління персоналом задля досягнення найвищого рівня
обслуговування клієнтів готелів та ресторанів. Розташування готелю чи ресторану
206

в таких рейтингах додає йому відомості серед туристів та безпосередніх покупців,
які готові заплатити більше коштів, аби лише отримати послуги на найвищому
рівні. У готельному бізнесі обличчям будь-якого закладу виступає саме
обслуговуючий персонал, дії якого можуть, як зашкодити репутації, так і підняти
підприємство на новий щабель. Для того, щоб ефективно управляти людьми,
варто не лише використовувати усталені стандарти і методи в управлінні
персоналом, а й поновлювати та удосконалювати методи керування.
Отже, для ефективного управління персоналом менеджер повинен вміти
розпізнавати креативний потенціал та роль особистості працівника в інноваційних
процесах, знати його мотиваційні установки, вміти їх формувати та направляти
згідно із завданнями, що стоять перед підприємством індустрії гостинності.
Численні дослідження вказують на те, що працівники, націлені тільки на
прибуток, не особливо схильні до креативності. Відомий дослідник Т. Амабайл
сформулювала «внутрішній мотиваційний принцип креативності», який полягає в
тому, що люди більш креативні, коли вони мотивуються інтересом до роботи та
отриманим від неї задоволенням, а не тільки грошима. Тому управлінець повинен
вміти переконувати працівників у тому, що бажання якомога скоріше отримати
прибуток є небезпечним для інноваційного процесу, або взагалі не залучати до
цього процесу працівників, зацікавлених тільки у доходах [2].
Велика різноманітність методів та шляхів для управління персоналом і
активізації їх потенціалу, з одного боку, дає значні можливості у підвищенні рівня
надання послуг у готельно-ресторанному бізнесі, але, з іншого боку, навіть така
кількість пропозицій, схем та методів не дозволяє повністю запобігти
позаплановим, кризовим ситуаціям під час роботи з клієнтами. Саме тому пошук
шляхів удосконалення управління персоналом готельно-ресторанного бізнесу є
актуальним завданням, адже висококваліфікований управлінець повинен завжди
знаходити та досліджувати нові методи управління персоналом, вміти розвивати
та заохочувати до праці робітників.
Отже, сучасний процес управління персоналом готельно-ресторанного
бізнесу містить усі базові наукові надбання по керуванню працівниками та
комплекс новітніх механізмів, організованих навколо взаємодії робітників,
активізації творчих здібностей персоналу, інтеграції його зусиль на досягнення
поставлених цілей. Саме активна взаємодія управлінця з підлеглими є позитивним
показником розвитку готелю, ресторану.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ НА РИНКУ
ОРТОПЕДИЧНИХ МАТРАЦІВ
Тарба О. М.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Бойчук І. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Вітчизняний ринок ортопедичних матраців вважається одним із найбільш
перспективних у плані інвестицій. За обсягами продажів цих виробів Україна
поступово наздоганяє Америку та європейські країни. Згідно оцінок аналітиків,
товарний ринок у останні роки набрав великих обертів.
За оптимістичними прогнозами провідних експертів ринку його зростання
продовжиться ще кілька років, що пов’язане з розширенням випуску матраців
вітчизняними виробниками. Так, за період 2015-2017 рр. виробництво матраців із
полімерних матеріалів збільшилось майже у 6 разів (589,2%), в той час як випуск
пружинних матраців скоротився на 16,8% [1].
Багато фірм-виробників стали виробляти більше ортопедичних матраців у
середньому і дешевому ціновому сегменті, орієнтуючись на внутрішній ринок
збуту продукції. Проте, цей ринок заповнений безліччю ортопедичних матраців
різних торгових марок, у різній ціновій категорії, різної якості та з абсолютно
різними наповнювачами. Якість вітчизняних виробів не поступається західним
аналогам, бо вони виробляються з імпортованих комплектуючих на імпортному
обладнанні для виробництва та збирання ортопедичних матраців [2].
Серед вітчизняних виробників цих товарів найвідомішими є торгові марки
ортопедичних і анатомічних матраців: Сонлайн, Венето, Елісон, Sleep&Fly,
Evolution, Акант, DoctorHealth®, КОМ-ФОР (COME-FOR), Neolux, HerbalisKids,
Матрас-S, Matroluxe, Бонато (Bonato), Маки, Сонель, Еkomat і багато інших.
Основними покупцями ортопедичних матраців, як і раніше, є люди з різними
захворюваннями опорно-рухового апарату. Виявлено, що в аналізований період
матраців із полімерних матеріалів було реалізовано на суму в 3,55 разів більшу,
ніж у базисному 2015 році, а приріст обсягів продажу склав 109,3 млн. грн.
Поступово змінюється сама географія споживання матраців: якщо раніше
основні продажі цієї продукції були в столиці та інших великих містах, то зараз
показники продажів у невеликих містах наближається до «столичних». При цьому
регіональний ринок поки ще не перенасичений і спостерігається явний потенціал
для його росту [3].
За досліджуваний період особливо не змінилися основні канали збуту цих
виробів, за винятком того, що основні оператори товарного ринку більше уваги
стали приділяти просуванню в мережі Інтернет. В основному, купуючи матраци
через Інтернет, люди шукають спершу відгуки про ту чи іншу торгову марку, а
тоді вже купують ортопедичний матрац. Але часто, побачивши десь дешевший
матрац, споживач може поспішити його купити, забувши про головне – в ньому
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можуть бути значно гірші наповнювачі та менший термін експлуатації. Отже,
перед тим, як визначитися з вибором матрацу, покупцям слід звернути пильну
увагу, які в ньому використані матеріали, а тоді лише порівнювати ціну обраної
моделі з виробами інших виробників.
Проте, ринок збуту товару розширюється за рахунок того, що в середньому
споживачі купують мінімум два ортопедичних матраца на сім’ю (тобто, дорослі і
дитячі, в квартиру і на дачу). Тому вітчизняні виробники використали вказані
тенденції, розробивши нові моделі матраців для «заміського» спального місця.
Дитячі моделі випускають майже всі виробники ортопедичних виробів для сну.
Провідні експерти оцінюють перспективи розвитку товарного ринку дуже
оптимістично, так як його обсяги будуть збільшуватися переважно за рахунок
зростання споживання. Поступово поліпшується матеріальний стан покупців і
змінюється культура споживання – все більше людей купує в якості спального
місця не бюджетне диван-ліжко, а повноцінне ліжко з ортопедичним матрацом.
За умов зростання нашої економіки у найближчі роки ринок ортопедичних
матраців може показувати збільшення на 8-10% щорічно. Разом із цим, майже всі
наші покупці замислюються над одними і тими ж питаннями: «Ортопедичні
матраци якої фірми обрати?» і «Який краще вибрати матрац?». На жаль, на ці
питання не має однозначної відповіді, оскільки багато фірм працюють на
товарному ринку не один рік, у деяких краще налагоджено виробництво, в інших –
надійніша доставка, у третіх – ціна відповідає якості. Цих критеріїв відбору є
багато, але назвемо кілька популярних брендів, які найкраще зарекомендували
себе на ринку ортопедичних матраців. Серед них – торгові марки «Аскона»,
«Mediflex», «DreamLine», Magniflex,«Serta» [4].
У великому асортименті матраців, які сьогодні представлені на ринку в офлайн і он-лайн магазинах, покупцю легко розгубитися. Крім розміру, виробники
пропонують абсолютно різний склад своїх виробів, міру жорсткості, анатомічні
властивості та інші характеристики. Часто розгубленість і нерозуміння покупця з
приводу того, який матрац вибрати, заводить його у безвихідь, враховуючи, що
така покупка досить витратна і призначається для тривалого використання.
На що реально звертають увагу покупці, вивчаючи споживчі властивості, які
притаманні різним ортопедичним матрацам? Перший поділ – на два види по
внутрішній «начинці» цих виробів, у зв’язку з чим вони бувають пружинні і
безпружинні. Кожен із них має внутрішні підвиди, від чого залежить їхня вартість
і характеристики. Так, на матрац пружинний ціна помітно відрізняється залежно
від пружинного блоку, яким «начинений» цей спальний аксесуар. Безпружинні
ортопедичні матраци відрізняються, перш за все, внутрішнім наповненням, яке
відповідає за якість, довговічність і анатомічні характеристики виробу. Серед
найпопулярніших наповнювачів відзначають пружний і еластичний латекс; міцну
екологічну койру; повітропроникний і гіпоалергенний пінополіуретан.
Наступною важливою ознакою, яку враховують перед покупкою виробів, є
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жорсткість майбутнього спального місця. Тут секрет у процесі вибору простий:
чим старша людина, тим м’якшою має бути поверхня для сну. Разом із цим, при
прийнятті рішення про купівлю покупець враховує і деякі нюанси, пов’язані з
вибором ортопедичних матраців для членів його сім’ї, орієнтуючись на вікову і
вагову категорію кожного.
Перед покупкою аксесуару для сну споживачу необхідно зрозуміти, з якою
метою він надалі буде його використовувати, адже від цього залежатиме вибір
типу і моделі матрацу: як запасне місце, для основного спального місця, замість
ліжка без основи чи на диван. У випадку надання переваги матрацу без пружин
пересічний покупець визначає такі його плюси, як компактні розміри, невелика
вага, ортопедичні властивості, безшумність, зручність, гідростійкість, здатність
протистояти деформаціям і навантаженню, довгий термін служби. Серед мінусів
цих виробів часто виділяють відносно високу їх вартість.
Вагоме значення має розмір майбутнього матраца і не лише в момент його
оплати. Дуже важливо, щоб матрац не був коротким, адже спати на такому буде
незручно. І ні в якому разі він не повинен бути надто довгим (щоб не звисав). В
ідеалі ортопедичний матрац повинен чітко відповідати розмірам ліжка.
Вибір матраца суттєво залежить від індивідуального підходу кожного і тут
покупці орієнтуються на особисті переваги. Але є моменти, на які слід звертати
увагу кожному, і про що говорять лікарі. Середня жорсткість матраца підходить
практично всім, тому краще зупинятись на виборі кокосу, латексу чи поролону,
тоді матрац завжди буде свіжим і сухим. Жорстке спальне місце обирати треба
тим, хто страждає зайвою вагою. При цьому наповнювач із кокосової койри або
піни надасть жорсткості і створить здоровий мікроклімат у приміщенні. В свою
чергу, латексний матрац краще підійде для тих, хто віддає перевагу м’якості.
Покриття матраців і наматрацники – цінні важелі в забезпеченні покупцям
спокійного сну. При виборі матрацу вони добре розуміють, що тканини для цих
виробів мають володіти достатньою міцністю і витримувати часте тертя. Крім
того, перед покупкою ортопедичного матраца слід ретельно вивчити не тільки сам
виріб, але і цінове питання. Адже при формуванні вартості якісного виробу існує
поріг, нижче якого його ціна не може опуститися. Тому не завжди варто обирати
дешевий варіант – краще придивитися до ідеального поєднання ціни та якості в
цьому товарі. Перед купівлею матрацу більшість приділяє багато часу вивченню
відгуків, щоб вибрати кращий варіант, який буде служити довгі роки.
Вагомими факторами поведінки покупця є ще особистісні характеристики:
вік, дохід, оцінка поточних і перспективних фінансових можливостей; сімейний
стан, етап життєвого циклу сім’ї; специфіка характеру, самооцінка; психологічні
фактори (мотивація; сприйняття навколишнього світу; особливості сприйняття
власного досвіду, переконання і настанови); культурні та соціальні фактори.
Врахування факторів, які впливають на купівельну поведінку споживача, стає
основою при формуванні обґрунтованого комплексу маркетингу.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРУПНОФОРМАТНИХ
МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР
Тимків Д. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Стратегічні пріоритети розвитку крупноформатних підприємств в системі
роздрібної торгівлі України, а також зарубіжних країн формуються під впливом
детермінуючих чинників, серед яких ключовими слід вважати конкуренцію,
інноваційний курс та інтеграцію у міжнародні економічні зв’язки.
Варто підкреслити, що основні напрями і пріоритети розвитку форматів у
зарубіжній практиці та вітчизняному ритейлі суттєво відрізняються: для
зарубіжних компаній характерна концентрація торговельної діяльності, зміна
концепцій структуризації, а також націленість на зарубіжні товарні ринки.
Стратегічний напрям концентрації в США та країнах ЄС полягає у зростанні
кількості торговельних комплексів з широким набором розважальних, спортивних,
просвітницьких та інших послуг. Більш глибокий аналіз показує, що змінюється
концепція формування форматів мереж. Економічні, фінансові, технологічні,
технічні критерії поступаються соціальним, демографічним, психологічним,
соціально-культурним. Формати адаптуються під потреби контингентів покупців,
умов їх життя і побуту, купівельної спроможності, орієнтовані на створення
комфортності і лояльності до об’єктів торгівлі, слідують теоріям постмодерну.
Серед найприбутковіших мереж Європи – по три французьких і німецьких, по
одній – з Великобританії, Австрії, США та Росії (табл. 1).
Значні зміни спостерігаються у європейських ритейлерів. Стрімкий ріст
мережі Lidil, яка наростила виручку на 50%, впевненно випереджує Tesco.
Українських ритейлерів в цьому списку немає. Найбільша вітчизняна
торговельна мережа – корпорація АТБ – закінчила минулий рік з оборотом 80,2
млрд. грн, що майже в 7 разів менше ніж у Х5 Retail Group і в 30 разів менше ніж у
Carrefour. За шість місяців 2018 року дніпровська корпорація наростила кількість
своїх торгових точок на 44 об’єкти. Інші ритейлери за темпами розвитку все далі
відстають: Fozzy Group зросла всього на п’ять магазинів.
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Дохід європейських ритейлерів за І півріччя 2018 р. [2]
Мережі
1. Carrefour
2. Lidil
3. Tesco
4. REWE Group
5. Edeka
6. Leclerc
7. Auchan
8. Amazon
9. Aldi
10. X5 Retail Group

Країна
Франція
Німеччина
Велика Британія
Австрія
Німеччина
Франція
Франція
США
Німеччина
Росія

Таблиця 1

Дохід, млрд. євро
80,3
77,5
64,4
59,3
55,8
53,1
50,4
38,3
35,0
20,9

Разом з тим, варто брати до уваги, що на даному етапі більшість ритейлерів
займається переформатуванням і оновленням своїх торгових точок, а не
відкриттям нових об’єктів (табл. 2).
Таблиця 2
Кількість торгових точок FMCG-ритейлерів в Україні у 2017-2018 рр.[2]
Компанія
1. ТОВ «АТБ-маркет»
2. Fozzy Group
3. Volwest Group
4. ТОВ «ТВК «Львівхолод»
5. ТОВ «ЕКО»
6. ТОВ «ОПТТОРГ-15»
7. ТОВ «Український
Ритейл»
8. ТОВ «ЛК-Транс»
9. ТОВ «Модерн-Трейд»,
ТОВ «Київське»
10. ТОВ «ПАККО-холдинг»

Мережі
АТБ
Сільпо, Фора, Fozzy,
Le Silpo, Trash!, Favore
Наш Край, Наш Край
експрес, SPAR
Рукавичка, Під Боком,
Рукавичка S
ЕКО маркет, Симпатік
Делві
Брусничка, Брусниця
ЛотОК
Копійка, Santim, Копійкаміні-маркет
Вопак, Пакко

Кількість торгових точок
2017 р.
І півріччя 2018 р.
910
954
535
540
240

244

131

133

114
109
101

115
110
101

87
76

87
81

81

78

Крупноформатні мережі в Україні налічують близько 1800 великих
роздрібних об’єктів торгівлі типу торговий центр, гіпермаркет, універмаг,
універсам. У вітчизняній роздрібній торгівлі розвиток крупноформатних
підприємств характеризується напрямами, які виражають їх особливості –
організаційні, функціональні та соціально-економічні.
Роздрібна торговельна мережа є важливою складовою соціально-економічної
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інфраструктури будь-якого населеного пункту. Від її стану значною мірою
залежить успішність виконання торгівлею соціальних та економічних функцій, а,
отже, і якість життя населення. Дослідження структурно-територіальної
організації роздрібної торговельної мережі в Україні дозволило виявити як
позитивні, так і негативні тенденції, зокрема, щодо складу об’єктів за видами і
типами їхнього територіального розміщення [1].
Столичний регіон вже перестав бути ключовим для більшості операторів,
тому вони активно освоюють інші області України. Майже третина нових
магазинів з’явилася на Західній Україні: раніше недооцінений регіон все більше
цікавить ритейлерів. Старожилам місцевого ринку – Volwest Group, Рукавичка,
Вопак – скоро доведеться жорстко конкурувати з національними гігантами, а
дрібні оператори можуть бути поглинуті лідерами ринку (рис. 1).
7%
9%

31%

Західна Україна
Східна Україна

14%

Київ

Південна Україна
Північна Україна

17%

Центральна Україна

22%

Рис. 1. Регіони України, в яких відкривалися FMCG-магазини,
за І півріччя 2018 року, % [3]
Подальший розвиток торговельної мережі випливає з важливості тієї ролі та
функцій, які виконує торговельна галузь у ринковій економіці. По-перше,
віддзеркалює своїм функціонуванням стан соціально-економічного розвитку
країни в цілому. По-друге, забезпечує задоволення потреб населення у товарах і
послугах через підтримання балансу між попитом і пропозицією та наповнення
державного бюджету. По-третє, сприяє зміцненню фінансової системи і дає
імпульс для нарощування обсягів вітчизняного виробництва. Перехід до ринкової
економіки і формування конкурентного середовища функціонування суб’єктів
підприємництва вимагає принципового коригування економічної політики, в якій
основоположними стають застосування ефективних механізмів інноваційної і
структурної перебудови як самої економіки, так і її базових складових. Цю тезу
певною мірою підтверджують сучасні процеси розвитку підприємств
торговельних мереж, серед яких, у першу чергу, слід виділити появу та розвиток
на ринку нових організаційних структур, якими виступають торговельні мережі
різних форм власності, нового оргзабезпечення і типової різноманітності.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ
Ткачишин А. Г.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві будьякої країни, прискорюючи рух економіки шляхом підвищення ефективності та
постійного оновлення і Україна не є виключенням. Нагромаджений досвід усіх
індустріально розвинутих країн з ринковою економікою незаперечно підтверджує,
що підприємництво – необхідна умова досягнення економічного зростання [1].
Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі
позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення
умов для розширення впровадження ринкових реформ. Як зазначено в нещодавно
прийнятому Верховною Радою законі «Про державну підтримку малого
підприємництва», воно розглядається як «провідна сила в подоланні негативних
процесів в економіці та забезпеченні сталого позитивного розвитку суспільства, як
одна із сфер забезпечення зайнятості населення, запобіганню безробіттю та
створення нових робочих місць».
Як стверджують самі підприємці, найхарактернішими факторами, які
гальмують цей розвиток є наступні:
– організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо, на стадії
переходу від реєстрації до початку діяльності;
– недоступність кредитних ресурсів як для започаткування, так і для ведення
бізнесу чи його відновлення, недостатні зв’язки з міжнародними фінансовими
організаціями по залученню інвестицій і грантів;
– переважно декларативний характер державної підтримки підприємства,
неоднозначність та суперечливість чинної нормативно-правової бази;
– територіальні диспропорції, тобто концентрація малих підприємств
довкола промислових центрів і майже відсутність їх у віддалених районах і селах;
– несприятлива (тобто фіскальна) податкова політика, непомірний тягар
оподаткування (особливо в питаннях начислення на заробітну плату, що
призводить до значної тінізації в малому бізнесі);
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– доволі громіздка система бухгалтерського обліку та звітності;
– обмежені можливості для захисту від протиправних посягань;
– криза неплатежів та проблеми з формуванням нових взаємозв’язків, каналів
збуту;
– слабкість інфраструктури малого підприємництва;
– недостатність професійних знань та досвіду тих, хто займається малим та
середнім бізнесом.
Однією з найвагоміших перепон на шляху розвитку малого бізнесу є
відсутність фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку, а, значить, і
сповільнення розвитку інвестиційних процесів, які є рушійною силою
економічного зростання [2].
Стан сучасного підприємництва дає змогу стверджувати, що нестабільність
політичного середовища наносить відчутну шкоду економічному розвитку нашої
країни. Підприємництво, особливо мале і середнє, у першу чергу, реагує на
негативний вплив факторів. Така реакція найчастіше знаходить своє вираження у
формі скорочення кількості підприємств приватного сектору, зниженні обсягу
виробництва та чисельності працюючих. Також вагомою причиною нинішнього
стану економіки України стало багаторічне випереджувальне зростання засобів
виробництва порівняно з виробництвом предметів споживання.
Нами встановлено, що в економіці України роль промисловості залишається
провідною. В цьому секторі виробляється близько 40% загальноукраїнського
випуску товарів і послуг, 80% їх експорту, створюється понад 30% ВДВ. У цій
галузі сконцентровано приблизно третину основних засобів виробництва і
зайнятих в економіці. При всій складності сьогоднішньої ситуації промислове
виробництво є одним з основних джерел оплати праці найманих працівників,
прибутків підприємств, податкових і валютних надходжень держави [3].
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ЛЬВІВЩИНІ
Федоренко А. О.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Міценко Н. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
В Україні розвивається малий сектор економіки, конкуренція товарів і
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товаровиробників, безповоротно зникає практика адміністративного керування
економічними процесами як в країні в цілому, так і у регіонах. Тому необхідно
осмислити сучасні тенденції та особливості розвитку малих підприємств,
з’ясувати їх роль в економіці країни і виявити передумови та проблеми
подальшого функціонування. Окремі питання розвитку малого бізнесу
розглядаються в наукових працях Л. Воротіної, С. Мочерного, М. Долішнього,
А. Кисельова, З. Варналія, В. Тирпака, Л. Грицаєнка та ін.
Як зарубіжний досвід, так і сьогоднішні реалії економічного життя
Львівщини підтверджують важливість малого сектора у вирішенні проблем
зайнятості населення, оновлення техніки та технологій, швидкому насиченні
споживчого ринку. Нині малі підприємства Львівщини забезпечують надходження
28,2% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), що є досить
низьким показником порівняно з розвинутими країнами, де від даного сектору
економіки держава отримує 40-70% валового внутрішнього продукту. Вже один
цей факт свідчить про необхідність особливої уваги до малого бізнесу та про
діапазон його можливостей в майбутньому.
Оскільки на діяльність підприємств малого бізнесу впливає загальний стан
економічного середовища на регіональному та місцевому ринку, має місце значна
диференціація його розвитку в регіональному розрізі. Різко виділяються регіони з
низьким рівнем розвитку малого підприємництва: Вінницька, Волинська,
Київська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та
Чернігівська області. До регіонів з високим рівнем розвитку малого
підприємництва (більше середнього по країні) належать Київ, Закарпатська,
Львівська, Миколаївська, Харківська та Херсонська області. За даними офіційної
статистики, кількість малих підприємств в 2017 р. у Львівській області складала
17064 од (табл. 1), що становило 95,1% загальної кількості підприємств. При
цьому серед них 80,5% або 14432 од становлять мікропідприємства. В середньому
по регіону на 10 тис. чол. населення припадало 67 малих підприємств, тоді як в
країнах ЄС не менше 300 [1]. В малих підприємствах Львівщини на даний час
зайнято 98505 чол., що складає 33,2% загальної зайнятості, тоді як в країнах ЄС
цей показник становить до 65% [1].
Найбільша кількість малих підприємств зосереджена у колективній та
приватній формі власності. При цьому саме приватні малі підприємства найбільш
активно розвиваються порівняно з малими підприємствами інших форм власності.
Незначна кількість малих підприємств знаходиться в державній власності та
власності міжнародних організацій.
В сучасних умовах ефективність діяльності малого підприємства значною
мірою визначається належністю до конкретної сфери господарювання. Розподіл
малих підприємств за видами економічної діяльності дозволяє виявити місця
найбільш вигідного прикладання капіталу. Як бачимо з табл. 1, найбільша
кількість – 4565 малих підприємств (26,8%) – зосереджена в торговельній
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діяльності, яка не вимагає високого початкового капіталу та забезпечує швидку
оборотність вкладених коштів, 2275 малих підприємств (13,3%) – у
промисловості, 2176 малих підприємств (12,8%) – у операціях з нерухомим
майном.
Таблиця 1
Розподіл малих підприємств Львівщини за видами економічної
діяльності в 2013 та 2017 роках [1]
Види економічної діяльності

Роки
2013
2017

Сільське, лісове та рибне господарство:
- кількість, од
- частка, %
Промисловість:
- кількість, од
- частка, %
Будівництво:
- кількість, од
- частка, %
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів:
- кількість, од
- частка, %
Операції з нерухомим майном:
- кількість, од
- частка, %
Професійна, наукова та технічна діяльність:
- кількість, од
- частка, %
Інші:
- кількість, од
- частка, %
Разом

2017 р. до
2013 р.,%

1274
7,1

1340
7,9

105,2
+0,8

2508
14,1

2275
13,3

90,7
-0,8

1718
9,6

1645
9,6

95,8
-

5144
28,8

4565
26,8

88,7
-2,0

1847
10,3

2176
12,8

117,8
+2,5

1405
7,9

1295
7,6

92,2
-0,3

3953
22,2
17849

3768
22,0
17064

95,3
-0,2
95,6

Водночас, найбільш високим динамізмом створення відрізняються малі
підприємства в операціях з нерухомістю (117,8% проти 2013 р.) та в сільському,
лісовому та рибному господарстві (105,2% проти 2013 року). В складі малих
підприємств їх частка зросла, хоча питома вага малих підприємств, створених в
промисловості, будівництві, професійній, науковій та технічній діяльності,
скоротилася. Така тенденція загалом відповідає тенденціям розвитку малого
сектору в розвинутих країнах. За оцінками зарубіжних експертів, найважливішими
сферами діяльності малих підприємств повинні бути:
– виробництво товарів народного споживання та продукції виробничого
призначення відповідно до зміни попиту, в тому числі малосерійне виробництво
для місцевих потреб;
– виготовлення комплектуючої продукції та надання послуг великим
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підприємствам;
– впровадження інновацій, створення експериментальних зразків нової
продукції;
– будівництво невеликих за обсягами робіт та просторово розосереджених
об’єктів;
– надання послуг населенню, особливо в невеликих та віддалених від міст
населених пунктах;
– оптова та роздрібна торгівля, масове харчування.
Таким чином, розвитку малого бізнесу у виробничій сфері та сфері
обслуговування слід приділяти першочергову увагу і підтримувати як на
державному, так і на регіональному рівнях.
Діючий господарський механізм, недоліки в сучасній законодавчій та
нормативній базі, недосконала система ціноутворення та оподаткування, нестача
оборотних активів обумовлюють цілу низку проблем в розвитку малих
підприємств. Одним з основних факторів, що гальмують їх розвиток, є відсутність
реального механізму фінансово-кредитної підтримки як створення, так і розвитку
малих підприємств. Фінансова підтримка, яка надається за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, є несуттєвою і характеризується значною
нерівномірністю серед областей України. В зв’язку з цим необхідністю є
формування системи мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, де
гарантом повинна виступати держава. При цьому слід знижувати ставки плати за
користування кредитами, збільшувати їх обсяги та терміни надання, а також
забезпечити стабільність банківської системи.
Попри всі переваги малих підприємств, широко описані в науковій літературі,
основним їх недоліком є вразливість до зміни факторів зовнішнього середовища.
Не допомагає формуванню здорового підприємницького середовища та
добросовісної конкуренції наявність корупції та рекету. Значна кількість малих
підприємств банкрутує через нестачу професійного досвіду та н авичок роботи
підприємців в конкурентному середовищі. Вирішення цих проблем і створить
передумови для розвитку малого підприємництва на Львівщині, для його
перетворення у важливу ланку національної економіки.
Список використаних джерел
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
к.е.н., доц. Филипенко О. М., к.е.н. Колєснік Т. С.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Роздрібна торговельна мережа, яка є важливою складовою споживчого ринку
країни, на сучасному етапі розвитку економіки стала невід’ємною складовою
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ринкових відносин, що сприяє більш активному залученню населення до
економічної діяльності. Від стану її розвитку, різноманітності структури за видами
торговельних об’єктів, типами магазинів, застосування форм роздрібного продажу
товарів залежить рівень задоволення споживчого попиту, якість надання
торговельних послуг, стан товарної пропозиції тощо.
Слід зазначити, що напружена військово-політична ситуація, тотальне
зниження платоспроможності населення, основних макроекономічних показників
економіки України, знецінення гривні призвели до зниження ділової активності
суб’єктів господарювання та негативно вплинули на здійснення торговельної
діяльності, що зумовило зміну попиту споживачів. Падіння реальних доходів
українців відбивається на роздрібному товарообороті, оскільки покупці змінюють
купівельні звички, переходячи на більш дешеві альтернативи повсякденних
продуктів.
Основним показником розвитку роздрібної торгівлі є роздрібний
товарооборот, оскільки саме цей показник товарообігу відображає суспільне
визнання вартості та споживчої вартості частини суспільного продукту, який
спрямований у сферу споживання [1]. Динаміка роздрібного обороту надана на
рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту
підприємств, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, до
відповідного періоду попереднього року (розроблено за [2])
Як бачимо з рис. 1, динаміка обороту роздрібної торгівлі та роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є
роздрібна торгівля, до відповідного періоду попереднього року в порівняних цінах
мають ідентичні тенденції змін.
Так, у період 2011-2013 рр. ці показники мали тенденцію до збільшення,
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відповідно у 2011 р. динаміка склала 114,7% та 113,1%, у 2012 р. – 114,7% та
111,6%, у 2013 р. – 108,6% та 105,9%. У 2014-2015 рр. динаміка мала негативну
тенденцію: так, показник обороту роздрібної торгівлі скоротився відповідно на
17,5% та 11,8%, показник роздрібного товарообороту підприємств (юридичних
осіб), основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, – на 15,9% та 11%. У
2016 та 2017 рр. спостерігається позитивна тенденція: оборот роздрібної торгівлі
збільшився відповідно на 25,0% та 2,2%; роздрібний товарооборот підприємств
(юридичних осіб), основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, – на
25,5% та 1,5%.
Динаміка фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у фактичних цінах у
період 2012-2015 рр. мала тенденцію до скорочення. Так, відповідно у 2012 р.
оборот роздрібної торгівлі скоротився на 1,8%, у 2013 р. – на 8,9%, у 2014 р. – на
1,7%. Починаючи з 2015 р. спостерігалася позитивна тенденція. Так, у 2015 р.
темпи зростання товарообороту склали 113,0%, у 2016 р. – 115,4%. Проте, у 2017
р. оборот знову скоротився на 46%.
Динаміка роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб),
основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, у фактичних цінах до
попереднього року має стійку тенденцію збільшення до 2017 р. Так, у 2012 р. темп
приросту роздрібного товарообороту підприємств склав 15,1%, у 2013 р. – 6,7%, у
2014 р. – 7,2%, у 2015 р. – 9,0%, у 2016 р. – 16,3%, у 2017 р. – 5,5%.
Випереджаючі темпи зростання динаміки товарообороту у фактичних цінах
над порівняними пояснюються інфляційними процесами, що відбуваються в
економіці України за період, який аналізується. Випереджаючі темпи зростання
загального обороту роздрібної торгівлі над темпами зростання роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є
роздрібна торгівля, викликані динамікою кількості об’єктів роздрібної торгівлі
підприємств (юридичних осіб) (рис. 2).
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Рис. 2. Мережа роздрібної торгівлі (розроблено за [2])
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі за роками має тенденцію до
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скорочення. Так, наявність об’єктів роздрібної торгівлі скоротилася з 75,2 тис. од
у 2005 р. до 49,3 тис. од у 2016 р., у тому числі кількість магазинів скоротилася з
55,8 тис. од до 38,4 тис. од, кількість напівстаціонарних об’єктів – з 19,4 тис. од до
6,6 тис. од.
За результатами проведеного аналізу показників розвитку торговельних
підприємств в Україні виявлено, що динаміка роздрібного товарообороту має
негативну тенденцію. Скорочення роздрібного товарообороту спричинено
зменшенням кількості об’єктів роздрібної торгівлі.
Аналізуючи отримані тенденції, можна зробити висновок про те, що торгівля
в Україні має ознаки гальмування розвитку з 2016 р., з одного боку, а, з іншого,
характеризується екстенсивністю, а не інтенсивністю розвитку. Проблему
гальмування розвитку галузі в цілому можна вважати наслідком неефективної
діяльності торговельних підприємств, їхнього недостатнього інноваційного
розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
СПОЖИВАЧІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Фіна Н. Ю.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Барна М. Ю.
Львівський торговельно-економічний університет
Сьогодення ставить перед підприємствами
готельно-ресторанного
господарства нові вимоги для ефективного функціонування в сфері послуг. Для
ефективної роботи на ринку та втримання існуючих позиції їм потрібно знайти
нові шляхи поліпшення фінансово-економічного стану. Перед підприємствами
постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу
обслуговування споживачів для успішного існування на ринку ресторанних послуг
та підвищення прибутку. За умов підвищеної конкуренції в даній сфері, постійне
удосконалення якісного обслуговування сприяє покращенню сервісу, що
призводить до збільшення кількості споживачів, росту рентабельності та прибутку.
Готельно-ресторанний бізнес є однією із найбільш значних складових
індустрії задоволення нематеріальних потреб споживачів. Водночас, ресторанний
бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу,
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а, з іншого – середовищем із високим ступенем конкуренції. В цілому майже на
всій планеті він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому
заклади та підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію
ринку; за пошук нових та утримання постійних споживачів їх продукції та послуг.
Саме тому всі заклади та підприємства цієї сфери повинні мати високий рівень
конкурентоспроможності [2].
Найважливішим завданням менеджменту у готельно-ресторанному господарстві
є організація виробничого процесу та надання послуг високої якості з
урахуванням інтересів споживачів [1]. Якість обслуговування – це невід’ємна
складова ефективної роботи закладу ресторанного господарства, завдяки якій
можливо втримати споживача. Слід зазначити, що одним з основних напрямів
формування стратегічних конкурентних переваг є надання послуг більш високої
якості в порівнянні з конкурентами. Ключовим тут є надання таких послуг, які б
задовольняли і навіть перевершували очікування цільових споживачів.
Очікування споживачів формуються на основі досвіду, що вже є у них, а
також інформації, що отримується за прямими або за масовими каналами
маркетингових комунікацій. Виходячи з цього, споживачі вибирають виробника
послуг і після їх надання порівнюють своє уявлення про отриману послугу зі
своїми очікуваннями. Якщо уявлення про надану послугу не відповідає
очікуванням, клієнти втрачають будь-яку цікавість до закладу, що надає послугу,
якщо ж відповідає або перевершує їх очікування, вони можуть знов звернутися до
такого виробника послуг [2].
Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції, процесу
обслуговування. Якість обслуговування – це досить складна категорія, що
характеризується сукупністю умов, які надають замовнику під час отримання
послуги максимально зручні обставини при мінімальних витратах часу.
Забезпечення якості – це своєчасне виконання запланованих заходів, необхідних
для впевненості в тому, що продукція чи послуга задовольняють вимоги
показників якості на конкретний виріб. Управління якістю – це скоординоване
функціонування, котре зводиться до спрямування та контролювання діяльності
організації щодо забезпечення якості послуг чи товарів. Якісне обслуговування в
готельно-ресторанному господарстві на сьогоднішній день не лише одна з
конкурентних переваг, але і новий стандарт, за яким клієнти визначають якість
послуги або товару. Асортимент, смакові властивості страв, ціни, дизайн, імідж,
місце розташування важливі, але вони ніколи не компенсують в очах споживача
неуважного і недбалого ставленням з боку персоналу.
Робота персоналу в дорогому ресторані чи готелі є важливим інструментом
підтримки іміджу ресторану, включаючи розповіді про історію ресторану, способи
і традиції приготування страв і напоїв; особлива увага приділяється постійним
споживачам. А для ресторану швидкого обслуговування типова структура
стандартів сервісу така: зовнішній вигляд ресторану, інтер’єр ресторану, чистота,
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мерчандайзинг, робота персоналу, зовнішній вигляд персоналу, якість страв,
атмосфера та ін.
Зауважимо, що кожен напрямок сервісного бізнесу повинен мати свою базу
критеріїв якісного обслуговування – формалізовані стандарти галузі. Так, у сфері
роздрібної торгівлі під сервісом розуміють доброзичливість і компетентність у
процесі консультації, для ресторану швидкого харчування – швидкість
обслуговування, чистоту і якість страв, для банку важлива глибина консультації,
конфіденційність і довіра споживача до експерта. Головна вимога при поліпшенні
якості обслуговування – це створення єдиних стандартів, що виключають
подвійне тлумачення. Стандарти обслуговування є фундаментом, на якому
будується система навчання персоналу. За основу програми навчання
приймаються певні стандарти надання якісних послуг, і навіть форми навчання
можна підбирати, виходячи зі змісту цих стандартів. Та навіть добре навчений
персонал та досконалі стандарти сервісу не гарантують якісного обслуговування
споживачів. Для ефективної роботи цієї сфери потрібна програма контролю
виконання стандартів та наявність зворотного зв’язку клієнта і персоналу.
Контроль, як одна з основних функцій менеджменту, повинен бути
системним і об’єктивним. Регулярний контроль якості обслуговування потрібен за
таких умов [1]:
мережа лінійних підрозділів компанії велика і продовжує зростати;
процес обслуговування нескладний – потреби споживачів і сценарії
обслуговування досить стандартні;
послуги надаються масово, великий потік споживачів;
компанія показує якість обслуговування як одну зі своїх переваг;
конкуренція компаній в області цін чи асортименту зміщується в сферу
якості обслуговування.
Забезпечення поліпшення якості обслуговування – досить важкий і тривалий
процес. Його успішність залежить від зрілості фахівців із менеджменту у компанії,
залучення професіоналів для виконання вузьких специфічних задач, а також
ретельного планування для забезпечення якісного обслуговування.
Отже, останнім часом заклади готельно-ресторанного господарства,
приділяючи увагу нововведенням та намагаючись здивувати споживача,
ігнорують найголовніше, культуру обслуговування, високоякісний сервіс, а для
залучення додаткових споживачів потрібен системний підхід, що дозволить
об’єднати всі напрями та підходи, стандарти та напрацювання у певну систему для
забезпечення якісного обслуговування та задоволення усіх вимог клієнтів.
Список використаних джерел
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ КОМПОНЕНТ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
к.е.н., доц. Хачатрян В. В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Складність економічних категорій «потенціал», «економічний потенціал»
обумовлюють і значні розбіжності у визначенні сутності поняття «підприємницький
потенціал», його структури, методів оцінки і аналізу в зарубіжній і вітчизняній
науковій літературі, потребують дослідження цього поняття з різних сторін та
обґрунтування підходів щодо управління.
Розуміння змісту підприємницького потенціалу зумовлюється баченням суті
підприємництва, з одного боку, та суті потенціалу, з іншого. Починаючи з XVIII
ст. у контексті підприємництва як діяльності зі створення господарських
інновацій, форми реалізації рольової функції, кінцевого продукту економічної
творчості, Р. Кантільон і його послідовники Й. Тюнен, Г. Мангольдт і Ф. Найт
виділили як основний елемент підприємницького потенціалу індивіда здатність до
ризику; Й. Шумпетер розглядав інноваційність і креативність як головні складові
підприємницького потенціалу [1]; Л. Мізес, Ф. Хайек, І. Кірцнер акцентували
увагу на таких індивідуально-психологічних особливостях підприємця, як
управлінські здібності, самостійність у виборі та прийнятті рішень, здатність
реагувати на зміни економічної і суспільної ситуації.
У функціональному аспекті підприємницький потенціал є сукупністю
соціально-економічних функцій, що характеризують трудову, виробничу,
фінансову, податкову, інвестиційну, інноваційну, інфраструктурну складові
потенційних можливостей підприємницького сектора економіки. У цільовому
аспекті підприємницький потенціал є сукупністю можливостей досягнення
системи підприємницьких цілей для конкретного суб’єкта господарювання.
Підприємницький потенціал потрібно досліджувати як систему ресурсів і
реальних можливостей ведення бізнесу зі складною ієрархічною й соціально економічною структурами, представленими різними рівнями (людина, суб’єкт
господарювання, муніципальне утворення, регіон, країна).
Одним з основних факторів виробництва є підприємницькі здібності.
Традиційно їх носієм вважається людина, що має творчі або креативні здібності,
вміє нестандартно вирішувати проблеми, генеруючи принципово нові ідеї, тобто
людина-новатор. Відповідно до цього, вважають, що поняття «підприємницький
потенціал» притаманне його традиційним носіям: підприємцям; менеджерам;
групам осіб, що займаються певними інноваційними проектами; персоналу
підприємства; трудовим ресурсам регіону, країни тощо. В цьому контексті його
сутність розкривається через характерні риси людини-підприємця: схильність до
ризику, нестандартність мислення, рішучість, високий рівень активності,
професіоналізм, відповідальність тощо. Основними напрямками реалізації
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підприємницького потенціалу людей в економіці виступають: створення та
ведення власного бізнесу для підприємців, підприємницьке управління великими
компаніями для менеджерів; впровадження внутрішнього підприємництва для
персоналу підприємств.
Таким чином, підприємницький потенціал підприємства є інтегральною
складовою трудового, управлінського та особистісного потенціалу кожного
працівника. Крім того, мають враховуватись складові, що формують майновий
потенціал підприємства. Необхідно інтегрувати поняття «підприємництво» та
«майновий потенціал підприємства». Підприємництво – це самостійна,
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [2]. Майновий
потенціал підприємства – сукупність можливостей майнових об’єктів, які
контролюються підприємством в результаті минулих подій, функціонують у
матеріальній, нематеріальній, фінансовій формах та, системно використовуючи які
в господарській діяльності, підприємство очікує отримати економічні вигоди,
включаючи синергетичний ефект, в майбутньому у формі чистого доходу, доданої
вартості, чистого прибутку та власного капіталу.
Виходячи з наведених визначень, можна зробити наступні висновки:
підприємство як господарюючий суб’єкт є суб’єктом підприємництва (крім
некомерційних підприємств, метою господарювання яких не є отримання
прибутку), отже, є носієм підприємницького потенціалу; по-друге, в процесі
використання майнового потенціалу підприємство очікує отримати економічні
вигоди, у тому числі прибуток, тому при розкритті сутності та складових
підприємницького потенціалу слід враховувати його сукупний потенціал, а не
тільки трудовий та управлінський. Оптимізація процесів управління
підприємницьким потенціалом має відбуватись за принципами комплексності,
системності та стратегічного розвитку.
Головні особливості підприємницького потенціалу пов’язані здебільшого із
внутрішньою складовою потенціалу промислового підприємства, особливо його
трудовою та інтелектуальною складовими, протее, формування людських
здібностей і компетенцій відбувається за певних зовнішніх умов. Тому у
формуванні підприємницького потенціалу потрібно виділяти дві групи чинників:
внутрішні, які охоплюють прийняті організаційні правила та норми, кадрову
політику, наявність конкурентоспроможних ідей і технологій побудови
технологічних процесів і систем управління; і – зовнішні, які визначаються, у
першу чергу, існуючим загальним рівнем підприємницької активності на сегменті
ринку, економічними, соціальними та нормативно-правовими умовами, що
визначають принципи ведення бізнесу в галузі, чинниками соціально-екологічної
відповідальності.
На формування підприємницького потенціалу промислових підприємств
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вплив зовнішніх чинників має загальногалузевий характер, тому зусилля
управління мають концентруватись на оптимізації внутрішніх елементів.
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Секція 5. Стратегічні пріоритети та механізми розвитку вітчизняних
підприємств: наукові засади та практичний досвід
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
Абрамян Н. А.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Тучковська І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Для будь-якого готельного підприємства (ГП) необхідним є розробка плану
довгострокових дій, тобто стратегічної діяльності в умовах швидкозмінного
конкурентного середовища. При цьому важливо знати, що розробка обґрунтованої
стратегії у сфері гостинності повинна враховувати як безпосередньо виробництво
готельного продукту, так і ефективну його реалізацію. ГП, які функціонують на
визначеному ринку (середовищі), надають різноманітні послуги й пропонують
широкий асортимент продукції харчування, здійснюючи при цьому певні витрати,
розмір яких залежить від потенціалу підприємства, організації управлінської,
фінансової, правової діяльності, факторів зовнішнього й безпосереднього
середовища. Значна роль у скороченні витрат належить організації стратегічного
планування розвитку ГП [1].
Розвиток ринкових відносин, прискорення темпів науково-технічного
прогресу постійно висувають нові проблеми, що вимагають дослідження. Новим
аспектом є врахування специфіки розвитку підприємств готельного господарства
як соціально орієнтованих організацій в ринкових умовах.
У вітчизняній практиці стратегічний підхід до управління ГП
використовується обмежено. Головною причиною такого становища є недостатня
теоретична, методична та практична розробленість для умов ринкової економіки
таких важливих аспектів стратегічного управління, як побудова моделі
формування стратегії розвитку ГП, економічна діагностика зовнішнього і
внутрішнього середовища їх функціонування, методичні підходи до вибору і
обґрунтування стратегічних альтернатив. Необхідна розробка комплексу
стратегічного маркетингу та оцінка його ефективності, в тому числі на основі
системи взаємопов’язаних показників [2]. Тому доцільно розглянути значення
маркетингової стратегії у розвитку ГП (табл. 1).
Сьогодні, як ніколи раніше на ринку присутня величезна кількість
конкурентів, і ця кількість постійно зростає. Тих, хто засиджується і нічого не
робить, просто витісняють з ринку. Тому тим, хто хоче вижити, безумовно
необхідна хороша маркетингова стратегія. Здається, що світ сьогодні надає безліч
можливостей для вдосконалення, але без права на помилку. Світ дуже швидко
змінюється і, щоб не відстати і не залишитися позаду, все в ньому необхідно
робити швидко.
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Таблиця 1
Особливості розвитку маркетингових стратегій готельних підприємств
Проблеми, викликані відсутністю
маркетингової стратегії
У готелю є декілька варіантів розвитку, але не
вирішено, в який з них доцільніше вкладати
кошти
Невідомо, на яких клієнтів потрібно
орієнтуватись в першу чергу
Невідомо, які види готельних послуг
потрібно розвивати, які удосконалювати, від
яких – відмовитись
Готель розвивається «ривками», чіткі
перспективи розвитку відсутні

Результати розробки маркетингової стратегії
Визначений перелік продуктивних напрямків
розвитку, непродуктивні – відкинуті
Визначена група цільових споживачів і
складено їх опис
Визначені сильні і слабкі сторони готелю;
визначено, які проблеми потрібно вирішувати
в першу чергу
Встановлений чіткий план дій, який повинен
привести до поставлених цілей

Головна мета більшості ГП в тому, щоб зуміти постійно реалізовувати
інноваційні ідеї та створювати таку пропозицію на ринку, якій не з можуть
відповідати конкуренти. В наші дні запорукою успішного ведення бізнесу є добре
розроблені і продумані маркетингові програми. Кваліфікований менеджмент ГП
для досягнення успіху повинен постійно намагатися знаходити і пропонувати
клієнтам все нові і нові види послуг, які відсутні у конкурентів. Якщо постійно
вдосконалювати вже існуючий продукт і не винаходити нічого нового, то
домогтися успіху практично неможливо. Деякі ГП розробляють більш
персоніфіковані маркетингові стратегії. Додавши трохи додаткових зусиль і
відповідно давши клієнтам відчуття того, що їх цінують, компанії неодмінно
утримають цих клієнтів надовго.
Якщо коротко підсумувати, то маркетингова стратегія повинна бути
спрямована на оптимальне використання можливостей ГП і запобігання
помилкових дій, які можуть привести до зниження ефективності діяльності ГП.
У роботу ГП маркетинг може внести вклад шляхом проведення аналізу для
оцінки попиту, за допомогою якого можна визначити сприятливі можливості
ринку, місце розташування або вибір між альтернативними місцями, а також
створити найбільш адекватну концепцію [3]. Також маркетинг може здійснювати
безперервний процес дослідження ринку, розробки продукції, її просування,
збуту, моніторингу та перевірки. Для ГП важливо, щоб кожна послуга, яка
надається, відповідала очікуванням клієнта, якого готель сподівається залучити.
Клієнти ГП оцінюють запропоновані ним послуги по стилю спілкування з ними по
телефону і при особистому контакту, по тому, як їх вітають і вирішують їхні
проблеми.
Саме тому маркетинг змушує кожного працівника ГП думати про клієнта і
робити все можливе, щоб створювати і підтримувати уявлення клієнта про те, що
він – вища цінність в готельному і туристичному бізнесі, потреби якого необхідно
якомога краще задовольнити.
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Авдієнко М. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Семерунь Л. В.
Одеський національний політехнічний університет
У сучасних умовах зміни в управлінні економічними процесами, які
спричинені розвитком ринкових відносин, призвели до необхідності
удосконалення концепції забезпечення ефективної діяльності підприємств та
управління нею.
Управління в широкому розумінні являє собою особливий вид діяльності,
який здатний перетворити неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і
продуктивну групу. Здійснити це можна лише через процес планування,
організації, мотивації та контролю спільних дій. Система управління як сфера
суспільної практики включає чотири головні групи елементів: механізм
управління, структуру управління, процес управління, розвиток управління.
Управління – це свідома, цілеспрямована дія людей на суспільну систему в
цілому або на окремі її ланки (сфери суспільного життя, галузі економіки,
підприємства, колективи), що забезпечує їх оптимальне функціонування і
розвиток на основі використання властивих суспільству об’єктивних
закономірностей розвитку. Управління виробництвом – це процес регулювання
взаємодії трьох основних факторів – робочої сили, засобів праці та предметів
праці, спрямований на створення матеріальних благ, необхідних для існування та
розвитку суспільства.
Ефективність являє собою комплексне вираження кінцевих результатів
використання засобів виробництва та робочої сили за певний період часу [1].
Розглянувши основні дефініції управління та ефективності можемо
сформулювати визначення щодо управління ефективністю. Управління
ефективністю – це управління результативністю роботи всього трудового
колективу організації, система заходів, які є наслідком окремих зусиль керівника і
спеціалістів. Також можемо сказати, що це ціла система управління у вигляді
взаємодії керованої та керуючої систем. Вона показує, в якій мірі керуючий орган
реалізує цілі, досягає запланованих результатів.
Керівництво підприємств потребує надійних методів та інструментів для
протистояння негативним факторам. Саме тому проблематиці управління
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ефективністю діяльності підприємства приділяється все більше уваги. Зокрема, в
роботах таких вчених, як Т. Говорушко, А. Гончарук, Н. Климаш, А. Куценко [2-4]
визначається поняття «управління ефективністю діяльності підприємства» та його
деякі теоретичні та методологічні аспекти. Однак, підходи до визначення та
розуміння цього поняття значно різняться. Тому, враховуючи важливість
забезпечення ефективності для підприємств, виникає потреба в уточненні,
систематизації та формуванні основних принципів управління ефективністю
діяльності підприємства.
Для вітчизняної науки термін «управління ефективністю» не є новим. В
період побудови ринкової економіки під управлінням ефективністю підприємства
передбачалося здійснення низки управлінських функцій (планування,
вимірювання, аналіз, контроль) щодо окремих показників ефективності
виробництва і фінансових результатів, наприклад, продуктивності праці або
прибутку, з метою забезпечення їх зростання.
В сучасній науковій літературі підходи до визначення цього поняття значно
різняться. Так, А. Куценко [2] розглядає управління ефективністю діяльності
підприємства як «цілеспрямоване оперативне регулювання діяльності за
напрямками управління ефективністю для забезпечення відповідності фактичного
стану підприємства заданим параметрам».
Науковці Т. Говорушко та Н. Климаш відстоюють вартісно-орієнтований
підхід в управлінні ефективністю та визначають його як процес, який націлений на
досягнення максимальної вартості підприємства. Ці автори зазначають, що в
процесі управління ефективністю доцільно чітко: визначати місію підприємства;
оцінювати результативність господарювання в ретроспективі; враховувати
різнобічні аспекти управління та формулювати очікуваний результат діяльності [3].
Класик менеджменту М. Армстронг [5] визначає управління ефективністю як
систематичний та безперервний процес вдосконалення організаційної діяльності
шляхом розробки показників ефективності окремих працівників та колективів.
Оскільки ефективність є найбільш важливою характеристикою діяльності
будь-якого підприємства, враховуючи вищезазначене, було сформульоване
визначення цього поняття: управління ефективністю діяльності підприємства – це
інтегрований підхід менеджменту, що об’єднує різні напрями діяльності
підприємства, включаючи стратегію, управління персоналом, операційний
менеджмент, планування, аналіз, облік та контроль, відповідні методи, моделі,
системи та програмне забезпечення задля забезпечення сталого зростання
ефективності діяльності підприємства. Управління ефективністю інтегровано в усі
аспекти управління організацією та процеси прийняття рішень, поєднавши усі
напрями діяльності організації, так, щоб він був орієнтований на досягнення
найкращих результатів.
До основних принципів здійснення управління ефективністю діяльності
підприємства відносяться наступні:
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1) вимірювання результатів роботи підприємства та його окремих підрозділів,
що передбачає розробку показників ефективності та встановлення цілей для
підвищення ефективності;
2) оцінка ефективності роботи підприємства, що передбачає визначення
фактичної ефективності на підприємстві, її порівняння з цілями ефективності та
виявлення резервів щодо її зростання;
3) впровадження управлінських дій, що передбачає прийняття рішень, які
сприяють підвищенню ефективності роботи;
4) моніторинг ефективності, що передбачає контроль виконання рішень і збір
інформації, необхідної для подальшого виміру ефективності діяльності
підприємства.
Таким чином, дослідження наукового розуміння управління ефективністю
діяльності підприємства дозволило нам визначити поняття «управління
ефективністю діяльності підприємства» як інтегрованого підходу менеджменту,
що об’єднує різні напрями діяльності підприємства та запропонувати основні
принципи здійснення управління ефективністю.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Баженова І. Д.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Міценко Н. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Ефективність діяльності кожного підприємства, його конкурентоспроможність залежать, передусім, від того, наскільки управлінські рішення,
якими керується підприємство для досягнення успіху на ринку, відповідають його
вимогам. Тому вибір найкращого варіанту розвитку підприємства тісно
пов’язаний з поточним і перспективним економічним аналізом.
Економічний аналіз – функціональна наука, основним призначенням якої є
забезпечення потреб практики. Дійсна користь полягає у виявленні
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невикористаних резервів на всіх стадіях виробничого процесу в порівнянні з
досягнутим рівнем; збільшенні обсягу реалізації продукції та підвищення її якості;
поліпшення використання виробничих ресурсів і зниженні собівартості продукції;
підвищенні рентабельності та збільшенні прибутку підприємства; розробці заходів
щодо їх використання.
Від того, наскільки досконало виконаний економічний аналіз, залежить
прийняття ефективних управлінських рішень про динамічні зміни, структуру,
фінансові наслідки та майбутні перспективи суб’єкта господарювання. Саме
результати економічного аналізу дають можливість діагностувати і контролювати
тенденції поліпшення кількісних і якісних параметрів виробничо-господарської
діяльності підприємств. За допомогою економічного аналізу досягається швидка
адаптація до змін ринкової кон’юнктури, передбачення можливих змін поведінки
партнерів, уникнення невиправданого економічного ризику.
Роль економічного аналізу для прийняття управлінських рішень полягає у
наданні інформації про неправдивість і порушення в діяльності по відношенню до
прийнятих за основу порівнянь. Інформація, яка отримується шляхом
економічного аналізу, повинна також дозволяти здійснювати дії, що корегують
процес управління відповідно до прийнятих раніше положень.
Функції і завдання економічного аналізу завжди залежать від соціальноекономічного устрою та рівня економічного розвитку країни, а, особливо, умов, у
яких функціонує підприємство, а також варіюються залежно від рівня
економічного аналізу: на макрорівні економічний аналіз тісно інтегрується зі
статистикою, набуває форми економіко-статистичного аналізу; на мікрорівні –
реалізується як економічний аналіз діяльності підприємства [1].
Функції економічного аналізу виходять із його сутності, предмету, змісту,
місця та ролі в управлінні діяльністю підприємств, стратегій їхнього розвитку.
Дослідивши літературні джерела з економічного аналізу, можна зауважити, що
різні автори по-різному виділяють функції економічного аналізу суб’єкта
господарювання (табл. 1). Три основні функції, які реалізуються в процесі
економічного аналізу: оцінювальна, діагностична та прогнозна. Оцінювальна
функція застосовується для визначення відповідності стану економічної системи її
цільовим параметрам функціонування та потенційним можливостям.
Встановлення причинно-наслідкових змін економічної системи у кількісному і
якісному вимірюванні, впливу факторів на ці зміни й розвиток – це діагностична
функція. Прогнозна функція економічного аналізу дає можливість виявлення
невикористаних резервів та потенційних можливостей зміни і розвитку
економічної системи, обґрунтування механізмів їх мобілізації.
Аналітики підприємств повинні не тільки вивчати інформацію для
обґрунтування рекомендацій щодо раціональних рішень, а й відбирати початковий
матеріал для проведення системного аналізу економіки підприємства та
розв’язувати управлінські проблеми. Все це потребує визначення нових функцій
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аналітичного забезпечення управління економічною системою підприємства.
Таблиця 1
Функції економічного аналізу у трактуванні учених-аналітиків
Автор,
джерело
Т. Д.
Костенко
[2]
Ф. Ф.
Бутинець
[3]

Л. А.
Лахтіонова
[4]

Г. І.
Кіндрацька
[5]

Функції економічного аналізу
діагностична
прогнозна
визначення можливих
визначення резервів можзмін економічних явищ і ливого впливу на еконопроцесів
мічні явища і процеси
встановлення причинно- виявлення невикористаних
наслідкових змін еконо- резервів та потенційних
мічної системи у кількіс- можливостей зміни та
ному і якісному вимірю- розвитку економічної
ванні впливу факторів на системи, обґрунтування
цю змінну і розвиток
механізмів їх мобілізації
оцінюється стан роботи,
визначаються можливі
визначаються невикорисстан діяльності, фінансове відхилення окремих еко- тані резерви підвищення
становище суб’єкта
номічних процесів серед ефективності діяльності
господарювання та ін.
різних видів діяльностей; суб’єктів господарювання
встановлюються причин- для створення можливих
но-наслідкові зв’язки в
тактичних та стратегічних
зовнішньому та внутріш- прогнозів
ньому економічному
середовищі, між
окремими процесами
полягає у забезпеченні та передбачає формування
обґрунтовує рекомендації
встановленні відмінносякісної характеристики
щодо приведення об’єкта
тей фактично досягнутого об’єкта аналізу, встанов- аналізу в бажаний стан
стану від запланованих чи лення причинно-наслідтеоретично обґрунтовакових зв’язків
них значень показників
оцінювальна
визначення змісту
економічних явищ і
процесів та їх стану
визначення відповідності
стану економічної системи
її цільовим параметрам
функціонування та потенційним можливостям

В економічному аналізі використовуються основні завдання, за допомогою
яких визначаються всі можливі альтернативи рішень та враховуються всі
внутрішні та зовнішні фактори і причини, що зумовили позитивні та негативні
зміни у діяльності суб’єкта господарювання.
З метою прийняття своєчасних ефективних управлінських рішень
керівництву підприємства необхідна аналітична інформація, яка включає аналіз
показників діяльності підприємства:
1. Визначення показників діяльності підприємства, його підрозділів за певні
проміжки часу:
– визначення місця економічної системи у конкурентному середовищі,
стратегії і тактики її поведінки і виявлення передумов виникнення певних змін у
господарських процесах;
– оцінка виконання планів, дотримання нормативів;
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– розрахунок ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.
2. Діагностика стану підприємства:
– визначення причин і факторів, які зумовили позитивні і негативні зміни в
господарській діяльності;
– виявлення впливу факторів на показники діяльності підприємства;
– визначення («фіксація») фінансового стану підприємства на момент
дослідження, визначення «вузьких місць», що негативно впливають на фінансовий
стан;
– підвищення науково-економічної обґрунтованості цільових економічних
програм, індикативних планів бізнес-планів, нормативів тощо в процесі їх розробки.
3. Пошук резервів господарювання:
– виявлення і вимірювання невикористаних резервів досліджуваного об’єкта;
– розробка заходів, направлених на використання виявлених резервів;
– обґрунтування оптимальності управлінських рішень;
– прогнозування результатів діяльності підприємства.
Отже, економічний аналіз, який використовують для потреб аналітичної
оцінки діяльності підприємства дає змогу сформувати комплексну методику
детальної аналітично-облікової оцінки підприємства і значно підсилює та
оптимізує управлінські рішення системи менеджменту, а результати економічного
аналізу дають можливість діагностувати і контролювати тенденції поліпшення
кількісних і якісних параметрів виробничо-господарської діяльності підприємств
через ефективні управлінські рішення.
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЯ
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Бас Ю. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Олексин І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Конкурентна стратегія є результатом стійкого розвитку підприємства та
відображенням ефективної роботи всіх його підсистем. В процесі оцінки
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конкурентного потенціалу важливим є дослідження конкурентоспроможності
товару як основного показника діяльності підприємств роздрібної торгівлі [2].
Отже, актуальності набуває дослідження товарних або портфельних стратегій, які
спрямовані на підвищення конкурентної позиції роздрібного торговельного
підприємства.
Дослідження товарного портфеля для форматів торговельних підприємств за
принципом «магазин біля дому» рекомендуємо проводити за допомогою матриці
БКГ. Слід зазначити, що матриця БКГ є методом розробки стратегічних
альтернатив щодо діяльності підприємства як у межах його окремих стратегічних
економічних елементів, так і бізнесу в цілому [1]. Матриця БКГ дозволяє
визначити стратегічну позицію за кожною групою товарів та на основі аналізу цієї
позиції обрати оптимальну стратегію дій щодо реалізації товарів повсякденного
попиту, а також визначити оптимальну стратегію перерозподілу фінансових
потоків між стратегічними економічними елементами. Проте, вважаємо, що
значним недоліком класичної матриці Бостонської консультативної групи (БКГ) є
складність збору інформації для її побудови (наприклад, обсяги продажу товарів
конкурентами − це, як правило, комерційна таємниця).
Вважаємо, що результати дослідження господарського портфелю за
допомогою модифікованої матриці БКГ слід оформляти за схемою, наведеною на
рис. 1.
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Рис. 1. Матричний аналіз господарського портфеля для формату «магазин біля
дому» за методом модифікованої матриці БКГ (розроблено автором)
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В основі даної матриці лежить модель життєвого циклу товару, відповідно до
якої товар у своєму розвитку проходить чотири стадії: вихід на ринок (товар –
«важка дитина»), ріст (товар – «зірка»), зрілість (товар – «дійна корова») і спад
(товар – «собака»). Як видно з побудованої матриці, найбільша частка з
перерахованих груп товарів знаходиться на стадії виходу на ринок − група «важкі
діти» [3].
Матриця будується за визначеними параметрами, на ній розміщуються групи
товарів. Навколо кожної групи товарів проводиться коло, пропорційне за площею
річному обсягу її продажу. Радіус цього кола рекомендуємо визначаємо за
формулою:
R

Q
:М
3,14

,

(1)

де М – обраний масштаб;
Q – обсяг продажу товару, тис. грн.
Оцінку ступеня збалансованості господарського портфеля для формату
торговельних підприємств за принципом «магазин біля дому» слід здійснювати на
основі аналізу частки відповідних груп товарів у загальному обсязі їх реалізації.
Господарський портфель вважається збалансованим, якщо частка груп
товарів із групи:
«дійні корови» є не меншою, ніж 45-50%;
«зірки» є не меншою, ніж 20-30%;
«важкі діти» є не меншою, ніж 15-20%;
«собаки» не перевищує 5%.
У наведеному на рис. 1 прикладі частка груп товарів з групи «зірки»
становить 65,06%, що не відповідає вимогам 20-30%; частка із групи «важкі діти»
становить 34,90%, що є значно більшим нормативного значення 15-20%; частка
груп товарів із групи «собаки» становить 0,03% – це єдиний показник, що
відповідає встановленому нормативу. Отже, можна зробити висновок, що
розглянута модель господарського портфелю для форматів торговельних
підприємств за принципом «магазин біля дому» є незбалансованою, так як
отримані значення не задовольняють нормативні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ ТА КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
к.е.н., доц. Басій Н. Ф., Чернікова Б. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Забезпечення безперервного продажу товару та отримання прибутку – мета
кожного підприємства. Для досягнення цієї мети потрібна вичерпна інформація
про купівельну поведінку споживачів, мотиви, якими вони керуються при виборі
товару тощо. Для цього було проведено соціологічне опитування, об’єктом якого
виступили покупці будівельних матеріалів. Предметом опитування є
поінформованість споживачів про діяльність досліджуваного підприємства – ТОВ
«БудМакс». Якісна репрезентативність вибірки забезпечується відповідною
структурою щодо кількості респондентів за віком, статтю, доходами і соціальним
статусом, добір яких проводився з врахуванням відповідності цих показників
показникам генеральної сукупності, тобто цільової аудиторії. Результати аналізу
відповідей респондентів дозволили зробити наступні узагальнення та висновки.
Із загальної кількості опитаних 22% займалися будівництвом, 62% –
ремонтом, а 16 % не займалися ні будівництвом, ні ремонтом. Серед всіх опитаних
26% виконували всі ремонтні роботи власноруч, 36% – виконували окремі
ремонтні роботи власноруч, 30% – користувалися послугами будівельних фірм або
сторонніх осіб.
Серед всіх опитаних самостійно купували будівельні матеріали та реманент –
36% осіб, купували окремі матеріали та реманент – 40% осіб, довіряли купівлю
стороннім особам – 16% осіб, 8% осіб зовсім не займалися ремонтними роботами.
За допомогою цієї інформації підприємство зможе визначити цільову аудиторію
своїх комунікацій.
В процесі анкетування виявлено, що 24% респондентів купують будівельні
матеріали в маленькому господарському магазині біля дому, 22% – в невеликому
спеціалізованому магазині, 32% користується послугами великих будівельних
супермаркетів, а лише 4% респондентів купують будівельні матеріали на
стихійному ринку. Тобто основними дійовими особами на ринку будівельних
матеріалів є крупні супермаркети та невеликі спеціалізовані магазини з продажу
будівельних та господарських товарів. Вони власне і є головними конкурентами
підприємства.
Прийнятна ціна для покупця є в наш час чи не найголовнішим фактором для
придбання товару. Цей фактор є важливим для 49,3% опитаних. Зручність
розташування підприємства важлива для 6% опитаних. Широта представленого
асортименту для будівельних матеріалів відіграє важливу роль у виборі місця їх
купівлі, вона важлива для 20% респондентів. Добре обслуговування важливе для
4% опитаних, а наявність супутніх послуг – для 2,7%.
На ринку будівельних матеріалів м. Львова з’явилося дуже багато точок
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продажу будівельних матеріалів, але відрізняє їх між собою дуже багато: це й
асортимент представлених товарів, якість будівельних матеріалів, також важливу
роль відіграє обслуговування як під час так і після продажу. Асортимент
представлених на ринку м. Львова будівельних матеріалів повністю задовольняє
лише 44% опитаних, частково задовольняє – 34%, зовсім не задоволені
асортиментом – 6% респондентів.
Рівень якості є основним параметром при виборі будівельних матеріалів,
тому належна якість представленого товару в магазинах будівельних матеріалів
забезпечує кращу їх конкурентоздатність. Якість будівельних матеріалів повністю
задовольняє 32% опитаних, 42% опитаних задоволені лише певними марками або
видами будівельних матеріалів, не задовольняє якість будівельних матеріалів 8%
респондентів.
Обслуговуванням в точках продажу задоволені 36% опитаних, 26%
задовольняють окремі магазини, а інші саме через обслуговування оминають
стороною, 20% опитаних частково задоволені обслуговуванням в точках продажу
будівельних матеріалів.
В процесі проведеного дослідження виявлено, що 75% споживачів, які
купували будівельні матеріали в маленькому господарському магазині біля дому
повністю задоволені асортиментом, який там представлений. Якість будівельних
матеріалів в цих магазинах повністю задовольняє 42% респондентів,
обслуговуванням там також задоволені 42% покупців.
Невеликі спеціалізовані магазини переважно характеризуються вузьким і
неглибоким асортиментом через обмеженість в площі, але, незважаючи на це,
повністю задоволена асортиментом майже половина опитаних (45,5%). Якість
будівельних матеріалів у цих магазинах найбільшу кількість респондентів
задовольняє лише за певними ознаками (63,6%), а от обслуговування в одних
магазинах подобається, а інші обходять стороною саме через обслуговування 46%
опитаних.
Великі будівельні супермаркети відрізняються широтою і глибиною
асортименту, наявністю додаткових послуг, певною системою знижок,
відповідним обслуговуванням, які повністю задовольняють 44% опитаних.
Асортимент, представлений у супермаркетах, повністю задовольняє лише 37,5%
опитаних, частково задовольняє більшу кількість опитаних – 56,3%. Якість
будівельних матеріалів, які купували у великих супермаркетах, задовольняє лише
за певними ознаками більшу частину респондентів – 56,2%, а решта їх повністю
задоволені якістю будівельних матеріалів (43,8%).
Серед респондентів, які виконували ремонтні/будівельні роботи власноруч,
асортимент, представлений «БудМакс» в основному задовільняє 100%, ціни на
продукцію більшість опитаних повністю задовольняє (50%), 100% опитаних
обслуговування в основному задовольняє, супутніми послугами більшість
респондентів (57%) частково задовольняє, а розташування торгових точок зовсім
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не задовольняє 44% опитаних.
Результати соціологічного дослідження дозволили сформулювати рекомендації
щодо вдосконалення маркетингової діяльності досліджуваного підприємства ТОВ
«БудМакс». Стратегія маркетингу компанії повинна будуватись за таким
основними принципами:
заохочення споживачів (розповсюдження зразків або купонів, компенсації,
зниження цін, премії, призи, винагорода клієнтів, безкоштовні проби, гарантії,
продаж на певних умовах, перехресне (спільне) стимулювання, демонстрації в
місцях купівлі);
заохочення будівельних компаній (зниження цін, рекламні та
демонстраційні знижки, безмитні товари);
заохочення ділових партнерів і торгових агентів (комерційні виставки і
з’їзди, змагання комерційних представників і конкурси на кращу спеціальну
рекламу).
Запровадження в маркетингову діяльність підприємства вказаних
рекомендацій дозволить підвищити рівень задоволеності клієнтів та покращити
становище підприємства на ринку.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ НА ЦІЛЬОВОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ
Беспалова Н. В.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Павлова В. А.
Університет ім. А. Нобеля
Ринок вітчизняної кондитерської продукції досить стабільний, незважаючи на
загальну економічну нестабільність, яка має місце останнім часом в Україні.
Характеризуючи в цілому виявлені проблеми споживчого ринку, слід відзначити,
що зниження купівельної спроможності населення пов’язане зі зниженням
прибутків основної частини населення України, суттєво не вплинуло на
споживання кондитерських виробів.
Аналіз ринку кондитерських виробів свідчить про зростання обсягу
виробництва, купівельної спроможності, досить високий рівень конкурентоспроможності кондитерських виробів вітчизняного виробництва, незначне
збільшення частки виробів імпортного виробництва, що надходить на внутрішній
ринок України [2].
В цілому український ринок кондитерської продукції – стабільний, хоч і
продовжує формуватися по ряду напрямків. Найбільш важливими причинами, що
стимулюють попит населення на кондитерські вироби вітчизняного виробництва,
це, насамперед, низька ціна виробів і широкий асортимент в поєднанні з високою
якістю. Хоча в останні роки спостерігається збільшення попиту на продукцію
преміум-класу, що визвано змінами вибору споживача на користь більш якісних і
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дорогих кондитерських виробів. Це, в свою чергу, змусило кондитерські
підприємства перейти на виробництво цієї продукції
Особливості сучасних ринкових відносин обумовили необхідність пошуку
підприємствами напрямків розвитку, які забезпечують їм суттєві переваги перед
конкурентами. Виробництво якісної продукції розглядається не тільки як фактор
конкурентоспроможності, а, передусім, як умова функціонування підприємстввиробників на ринку, тому ринкова конкуренція ставить перед ними завдання
розв’язання проблем оцінки конкурентоспроможності як передумови її
забезпечення. Конкурентоспроможність підприємства передбачає його можливість
зберігати або розширювати конкурентні позиції на цільовому ринку та впливати
на ринкову ситуацію через пропозицію якісної продукції, задовольняючи
специфічні вимоги споживачів і забезпечуючи ефективність функціонування [3].
На жаль, не всі кондитерські вироби, що випускаються на наш вітчизняний
ринок, є якісними. І ця проблема хвилює не тільки споживачів, але й продавців.
Таким чином, підприємства-продавці, які пропонують дійсно якісні кондитерські
вироби, повинні вжити всі можливі заходи для того, щоб підвищити попит та
обсяги реалізації цих продуктів у своїх роздрібних мережах. Тому, на наш погляд,
актуальність теми щодо якості та конкурентоспроможності кондитерських виробів
на підприємствах роздрібної торгівлі є важливою на сьогоднішній день.
Українська кондитерська промисловість вже довела свою конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках: продукція цієї галузі
відповідає європейським показникам якості. Зараз імпортні вироби займають
незначну частку українського ринку – і це при тому, що часто у вітчизняних
компаній не вистачає коштів на модернізацію обладнання. В цілому ж
кондитерська галузь є конкурентною на внутрішньому ринку, і, поряд з тим,
намагається зробити свою продукцію конкурентоздатною на зовнішньому ринку.
Проте, позиції українських виробників на глобальних ринках є ще досить
слабкими.
Конкурентоспроможність – це здатність товару забезпечувати більший
(принаймі, не гірший), ніж інші товари, ступінь задоволення потреб і запитів
споживачів. Конкурентоспроможність продукції є одним з головних чинників,
який визначає успіх ринкової діяльності товаровиробників. Забезпечення
конкурентоспроможності та її підвищення належить до найбільш пріоритетних
цілей виробників [2]. Конкурентоспроможність характеризує не тільки власне
товар (виріб чи послугу), а й ступінь відповідності його характеристик і
властивостей, відповідність потребам та запитам певних (цільових) груп
споживачів у певний проміжок часу.
З ряду аналогічних більш конкурентоспроможними будуть товари, що
забезпечують більший ступінь задоволення споживачів при прийнятному рівні
витрат на придбання і споживання (використання), тобто ціни споживання.
Звичайно, одночасно забезпечити найвищий ступінь задоволення споживачів при
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мінімальних витратах на придбання і споживання товару важко. Тому слід
дотримуватися певного компромісу між рівнем задоволення і ціною споживання,
яка повинна відповідати цьому рівню, тобто бути справедливою, насамперед, з
погляду споживачів [1].
Метою експериментальної частини дослідження було вивчення якості та
асортименту шоколаду, що реалізується у супермаркеті «Сільпо» ТОВ «СільпоФуд», і розробка рекомендацій щодо покращення якості та вдосконалення
асортименту продукції. Для виконання цієї мети в даному магазині були відібрані
зразки від 9 партій чорного шоколаду різних виробників. Шоколад був вибраний
саме тому, що в структурі споживання він займає більше ніж 25% кондитерських
виробів.
При контролі якості зразків визначали органолептичні та фізико-хімічні
показники, що регламентуються національним стандартом, використовуючи
стандартні методики. У якості органолептичних показників досліджували смак і
аромат, зовнішній вигляд, форму, консистенцію та структуру, у якості фізико хімічних показників досліджували ступінь подрібнення, масова частка жиру та
масову частку начинки. З проведеного органолептичного аналізу зразків чорного
шоколаду можливо побачити, що більшість зразків чорного шоколаду відповідає
вимогам стандарту. Найкращими виявилися зразки чорного шоколаду торгових
марок КОРОНА, СВІТОЧ та ROSHEN. У цих зразків були яскраво виражені смак
та запах, характерні для даного виду шоколаду, блискуча поверхня, дуже тверда
консистенція, однорідна структура. За такими фізико-хімічними показниками
шоколаду, як вміст білків, жирів та вуглеводів всі відібрані зразки підтвердили
значення, заявлені на етикетці.
Існує декілька методів розрахунку конкурентоспроможності товарів.
Інформація, зібрана нами, свідчить про те, що торговельне підприємство реалізує
чорний шоколад 12 торгових марок, але левову частку у реалізації складає чорний
шоколад торгових марок ТМ СВІТОЧ, ТМ КОРОНА та ТМ ROSHEN. Основні
характеристики чорного шоколаду: органолептичні та фізико-хімічні показники,
ціна, маркування та упакування. Для визначення якості чорного шоколаду були
проведені лабораторні дослідження його органолептичних та фізико -хімічних
властивостей, також для визначення органолептичних показників були залучені
представники роздрібної торгівлі, а також споживачі.
Як показали дослідження ринку, найбільшою популярністю користується
шоколад ТМ СВІТОЧ та ТМ КОРОНА. Були сформульовані вимоги до товаруеталону. Передусім, «ідеальний» чорний шоколад повинен мати добрі
органолептичні властивості, відповідати фізико-хімічним нормам за технічними
умовами, мати оптимальну для споживача та для виробника ціну.
Розрахунок конкурентних переваг вели за допомогою інтегрального
показника конкурентоспроможності. Найбільшу конкурентоспроможність має
чорний шоколад ТМ КОРОНА, далі йдуть ТМ СВІТОЧ та ТМ ROSHEN. Як можна
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побачити з проведених досліджень, основним фактором, що впливає на
конкурентоспроможність, є ціна шоколаду.
На наш погляд, при формуванні асортименту шоколаду у подальшому
потрібно враховувати, окрім торгової марки традиційних видів шоколаду, також
появу нових видів шоколаду з різною начинкою.
Вважаємо також за необхідність регулярно досліджувати якість шоколаду, що
реалізується торговельним підприємством, з метою вибору найбільш
конкурентоспроможного шоколаду та максимального задоволення потреб
споживачів у цьому популярному продукті.
Список використаних джерел
1. Торгово-технологічний процес в магазині [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ukr.vipreshebnik.ru/torgova-sprava/485-torgovo-tekhnologichnij-protses-v- magazini.html
2. Обзор рынка кондитерских изделий Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://pro-consulting.com.ua/analiz/pitanie/kond/index1.html/
3. Обзор рынка кондитерских изделий Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://koloro.ua/blog/brending- i- marketing/analiz-rynka-konditerskikh- izdeliy- ukrainy-tendentsii.html

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА ТА РИЗИКИ,
ПОВ’ЯЗАНІ З ЇЇ ВИКОНАННЯМ
Білута А. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Пасінович І. І.
Київський національний університет будівництва та архітектури
В умовах ринкової економіки успіх підприємства, у першу чергу,
визначається затребуваністю продукції чи послуг, яку пропонує виробник, її
споживчими характеристиками та прийнятною ціною.
В часи адміністративно-командної системи і планової економіки, коли
існували виключно великі підприємства державної власності, виробнича програма
була тотожна плану виробництва і реалізації продукції, що був складовою
техпромфінплану − річного плану економічного і соціального розвитку
підприємства. За таких умов виробники практично не мали жодних ризиків −
держава гарантувала придбання і оплату виробленої продукції.
В умовах ринку і свободи економічної діяльності, де домінує приватна
власність і конкуренція, підприємство самостійно шукає вільні ринкові ніші,
визначає свою виробничу спеціалізацію, обирає потенційних споживачів
(покупців) та формує виробничу програму. Воно не має гарантії збуту, отримання
бажаного прибутку, навіть наявність договорів на поставку не гарантує
безумовного виконання контрагентами взятих зобов’язань.
Виробнича програма (план виробництва і реалізації продукції) трактують як
систему адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у
розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни
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згідно з договорами поставок [1, с. 125]. Вона пов’язана, насамперед, з такими
поняттями, як попит і пропозиція, також на неї опосередковано впливають обсяги
імпорту та можливості експорту. Важливо враховувати закон ринку: попит і
пропозиція узгоджуються через встановлення ціни. Продукція виробника, у якого
високі витрати, буде неконкурентоспроможною за ціною, відповідно, попит на неї
буде низький.
Виробнича програма формується для узгодження потреб ринку і
можливостей виробничого потенціалу підприємства. В науковій літературі
вживається такий термін, як оптимальна виробнича програма. Виробнича
програма є оптимальною, якщо найкращим чином відповідає виробничому
потенціалу підприємства та найповніше задовольняє ринок у відповідних товарах і
послугах. Критерій оптимальності підприємство обирає самостійно – найчастіше
ними є максимальний дохід від реалізації продукції або мінімальні витрати на її
виготовлення.
В умовах ринку кожне підприємство розробляє свою виробничу програму
самостійно за винятком державних контрактів та державних замовлень.
Державний контракт і державне замовлення формується на основі пропозицій
міністерств і відомств − державних замовників. Фінансування державного
контракту проводиться за рахунок коштів Державного бюджету, а державного
замовлення − за рахунок власних коштів підприємства та організацій і наявних
кредитних ресурсів [2]. Державні замовлення і контракти є вигідними для
підприємств-виробників, оскільки держава є надійним покупцем.
Виробнича програма визначає обсяг і види продукції, які повинні бути
виготовлені і реалізовані підприємством в конкретному періоді, як правило, році.
Від виробничої програми, її відповідності вимогам ринку, від маркетингової
діяльності, зокрема, продуманої політики збуту, залежать дохідність і
прибутковість підприємства.
У виробничій програмі промислового підприємства встановлюється ряд
номенклатурно-кількісних завдань:
– номенклатура і асортимент продукції, тобто перелік конкретних типів,
сортів, моделей продукції на основі укладених договорів із споживачами,
замовниками з урахуванням попиту на окремі види виробів;
– обсяг випуску продукції у вартісному виразі за укрупненими групами
виробів і загальним обсягом випуску продукції;
– терміни випуску окремих виробів;
– обсяг кооперованих поставок стороннім організаціям, з якими у
підприємства існують виробничі зв’язки;
– виробничі завдання для виробничих підрозділів підприємства [3].
Виробнича програма повинна бути обґрунтована всіма необхідними
ресурсами:
– виробничою потужністю, яка пов’язана із наявними основними засобами
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(оптимальний варіант − щоб обсяги виробничої програми дорівнювали виробничій
потужності);
– матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, паливом, енергією і
т. ін., які необхідні для виробничого процесу і, як правило, купуються в сторонніх
постачальників);
– трудовими ресурсами (працівниками відповідної підготовки і кваліфікації,
які безпосередньо забезпечуватимуть виконання виробничої програми).
В економічній літературі категорія «виробнича програма» часто
використовується в якості синоніма категорії «план виробництва». Останній
пов’язаний із попередніми розрахунками показників, що характеризують
виробничу програму, їх обґрунтуванням та оптимізацією. При плануванні
виробничої програми необхідно виявляти можливості для зростання ефективності
виробництва, підвищення продуктивності праці за рахунок кращої її організації,
механізації та автоматизації робочих місць, скорочення витрат матеріальних,
трудових й енергетичних ресурсів, вдосконалення системи управління.
Формування й виконання виробничої програми пов’язане із певними
підприємницькими і господарськими ризиками (виробничими, комерційними,
кредитними і ін.).
Комерційні (торговельні, реалізаційні або маркетингові) ризики пов’язані з
імовірними збитками внаслідок затримки платежів, відмови від платежу в період
транспортування товару, непостачання товару тощо. Серед причин виникнення
цього виду ризику вказують зниження обсягів реалізації внаслідок зниження
попиту й зростання конкуренції, введення обмежень на продаж, підвищення ціни
товару внаслідок об’єктивних непередбачених обставин, втрати якості товару в
процесі його зберігання й транспортування.
Виробничий ризик пов’язаний з виробництвом продукції, товарів та послуг і
здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої перед
підприємствами постає проблема неадекватного використання сировини,
збільшення собівартості, збільшення втрат робочого часу, використанням нових
методів виробництва. Виробничий ризик означає ймовірність збитків або
додаткових витрат, пов’язаних зі перебоями або зупинкою виробничих процесів,
порушенням технологічного процесу, низькою якістю сировини або роботи
персоналу та інше. В групі виробничих ризиків виокремлюють технічні,
технологічні, транспортні.
Кредитний ризик передбачає імовірність того, що партнери – учасники
контракту виявляться неспроможними виконати договірні зобов’язання як у
цілому, так і по окремих позиціях. Зменшити вплив даного ризику можна шляхом
обговорення контракту на попередньому етапі, аналізу можливих вигод і втрат.
Якщо підприємство здійснює експортно-імпортну діяльність, для нього
актуальний валютний ризик, який пов’язаний з можливим коливанням курсів
іноземної валюти.
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Отже, на відміну від планової економіки, в умовах ринку підприємство
самостійно формує виробничу програму, тобто визначає, що виготовляти, в яких
обсягах і номенклатурі, яким чином забезпечувати себе усіма необхідними
ресурсами. Саме виробнича програма визначає дохідність і прибутковість
підприємства. Якщо за адміністративно-командної системи підприємство,
формуючи план виробництва і реалізації, не несло жодних ризиків, то в умовах
ринку зростає його самостійність, відповідальність за прийняті рішення, а також
з’являється ймовірність різних видів ризику. Останні призводять до втрат,
зростання витрат, недоотримання прибутків, збитків. Для забезпечення стабільної
роботи підприємству необхідно передбачати ризики й управляти ними.
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СТИЛЬ ЖИТТЯ СПОЖИВАЧА: МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ
ТА РОЛЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Болховська А. П.
Науковий керівник – Зайченко К. С.
Одеський національний політехнічний університет
У сучасному суспільстві ринкові відносини відіграють чи не первинну роль.
Виробники в умовах конкуренції прагнуть не стільки привернути велику кількість
споживачів, скільки максимально ефективно задовольнити потреби конкретної їх
категорії. Споживачами є люди, групи людей, а також організації, різні за
масштабами і спрямованістю, які використовують товари, послуги та ідеї. Знання
про те, як споживачі вибирають конкретні продукти серед ряду аналогів, дають
можливість виділити цільову аудиторію. Одним з найважливішим критерієм для
досягнення цієї мети є стиль життя споживача.
Стиль життя – це стабільна форма людської життєдіяльності, що відображає
її соціальні та культурні цінності, інтереси та традиції, трудову активніс ть,
соціальні кола тощо. Він відображає розподіл доступних ресурсів споживача (час,
енергія, гроші), впливає на потреби, відносини, ставлення, поведінку споживачів
та споживання товару (послуги). Розглянемо, які саме психографічні інструменти
дослідження життєвого стилю споживачів нині використовують (табл. 1).
Модель AIO описує спосіб життя споживача на основі показників, які
поділяються на три групи: активність, інтереси, думки (погляди). Щоб дізнатися
цінність кожного індикатора, використовується ряд питань або різних заяв, які
відображають спосіб життя клієнта. На нашу думку, дана модель є однією із
точніших серед всіх запропонованих. Те, як людина виконує свою роботу чи тип
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захоплень, багато говорить про людину.
Таблиця 1
Психографічні інструменти дослідження життєвого стилю споживача [1-3]
Назва
АІО (англ. Actions, Interests, Opinions –
дії, інтереси, думки)
LOV
(англ. List of values – список цінностей)
VALS 1 (англ. Values and Lifestyle –
цінності і стилі життя)
VALS 2 (англ. Values and Lifestyle –
цінності і стилі життя)

Засновники
Ф. Рейнолдс та У. Дарден
(1971)
Лінн Р. Кале, П. Кеннеді
(1988 р.)
Стенфордський дослідний
інститут (SRI) (1978 р.)
Стенфордський дослідний
інститут (SRI) (1989 р.)

Сутність
«діяльність –
інтереси – думки»
«загальнолюдські
цінності»
«самореалізація і
дохід»
«самореалізація і
дохід»

В залежності від діяльності особи, ми можемо визначити, які в неї робочі
звички, достаток та що вона може дозволити собі купити, її культурні переваги
тощо. Інтереси споживачів також допомагають підприємцям, оскільки вони
допомагають йому вирішувати правильне маркетингове повідомлення, яке
повинно бути повідомлено споживачеві. Думка аудиторії є одним з найвищих
факторів. Особливо в епоху Інтернету, думки швидко поширюються. В даний час
існують агенції, які піклуються про бренд в Інтернеті, щоб вони могли негайно
дати відгук про те, яка є громадська думка про бренд/продукт. Дані такого
дослідження аналізують за допомогою статистичних методів, вибір яких залежить
від мети та цілей конкретного дослідження. Керівництво може відповідно внести
зміни або вирішити конкретну проблему [3].
Наступна модель – LOV – складається з переліку дев’яти цінностей, які
респонденти ранжують за ступенем важливості (значущості), серед яких
самореалізація; збудження (хвилювання, емоційний підйом, активація); почуття
досягнення та ін. Їх також поєднують з основними демографічними даними, що
дає змогу більш детально віднести споживачів до окремих сегментів.
Модель VALS1 заснована на переконанні, що спосіб життя – відображення
внутрішніх цінностей і ставлення людини до життя. Модель ділить всіх
споживачів на 9 сегментів і об’єднує їх в 4 групи, які характеризуються певними
цінностями, способом життя, споживчою поведінкою: споживачі, якими керують
потреби. Модель VALS2 була запропонована пізніше і поділяє споживачів на 8
сегментів. Сутність даних моделей полягала в тому, що поділ на сегменти
проходив по двох основних критеріях: мотив покупки та риси характеру. Щодо
мотиву покупки, зрозуміло, розглядалось, що саме є стимулом і формує його
бажання здійснити покупку. Що ж стосується рис характеру, то розглядається
комбінація таких рис, як енергійність, впевненість, інтелект, новаторство та ін.
Структура VALS спрямована на урахування як споживачів ресурсів, так і їх
здатності адаптуватись до інновації. МодельVALS основується на двох чинниках:
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основній мотивації та таких ресурсах, як дохід, освіта, довіра тощо [4]. Ці два
чинники були визначені як важливі для визначення цінності ставлення та стилю
життя кожного споживача. Щойно класифікація буде зроблена, стане відома і
цільова аудиторія, що в подальшому дасть змогу скласти стратегію управління
поведінкою споживачів та рекламне повідомлення таким чином, щоб воно вийшло
на потрібну аудиторію.
Підсумовуючи все вищезазначене, можемо зробити висновки, що при
правильно використовуваній класифікації життєвого стилю підприємці можуть
розуміти зміни в системах споживчої цінності і їх вплив на купівельну поведінку.
Інформація про спосіб життя споживачів необхідна для розробки продуктів,
рекламних повідомлень та гасел, маркетингових кампаній й стратегій, сегментації
ринку тощо. На жаль, дані методики більше розвинені на західних ринках,
вітчизняні підприємці неактивно їх використовують, в першу чергу, через
недостатній рівень поінформованості та необізнаність в ефективності від їх
застосування. Саме тому розглянута тема потребує подальших досліджень та
обговорень.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бондаренко А. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Олексин І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Запроваджена стратегія розвитку роздрібних торговельних підприємств
повинна забезпечити стихійно-конкурентне саморегулювання, що базується на дії
закону вартості та державного втручання в регулювання соціально-економічних
процесів. Поряд із законом вартості, закономірності розвитку роздрібних
торговельних підприємств в значній мірі визначає закон конкуренції, який
виражає необхідні та сталі зв’язки між суб’єктами бізнесу, а також між
споживачами товарів [1]. Слід підкреслити, що для підприємств роздрібної
торгівлі цей закон є вагомою рушійною силою, проте, на сьогодні ще необхідні
умови для його повноцінної дії.
По-перше, багатоукладність торгівлі як необхідна умова закону конкуренції
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не досягнута [4]. Проведені дослідження організації продажу товарів
повсякденного попиту свідчать, що в роздрібній торгівлі:
по-перше, домінує приватна форма власності; інші форми власності
складають лише 15-18% від кількості суб’єктів;
по-друге, цінова конкуренція, як найбільш ефективний метод, вичерпав себе
та нині переважає нецінова конкуренція;
по-третє, в умовах функціонування в торгівлі чисельних дрібних торговців
конкуренція носить стихійний характер і переважно є недобросовісною, про що
свідчать значні обсяги тіньового обороту товарів і грошей.
Для ефективної дії закону конкуренції в роздрібній торгівлі необхідно:
1) активізувати роль державних органів у формуванні конкурентного
середовища, вдосконаленні антимонопольного законодавства та механізмів
регулювання конкуренції [2];
2) реально розвивати всі форми власності, оптимізувати співвідношення
приватної й інших форм власності, які нині малопомітні;
3) суттєво підвищити конкурентний потенціал роздрібної торгівлі за рахунок
збільшення інвестицій на інноваційний розвиток торгово-технологічних процесів
та оновлення матеріально-технічної бази, покращення інфраструктури, підвищення
якості обслуговування.
Врахування конкурентного середовища при формування стратегії розвитку
потребує виявлення конкурентних переваг та недоліків діяльності підприємствконкурентів, вивчення та аналізу конкурентів. Зазначимо, що основними
конкурентами форматів торговельних підприємств за принципом «магазин біля
дому» є супермаркети та гіпермаркети [3].
У складі показників діяльності формату «магазин біля дому» щодо основних
конкурентів для оцінки їх відносної конкурентоспроможності вважаємо за
доцільне аналізувати наступні складові: управління діяльністю; організація форми
торгівлі; управління людськими ресурсами; управління фінансовими ресурсами;
управління поставками; організація методів обслуговування; управління
інформаційними ресурсами; розробка та реалізація комплексу маркетингу;
організація, збереження, підготовка товарів до продажу; моніторинг ринку.
З метою побудови конкурентного профілю формату «магазин біля дому»
було проведене експертне опитування. У ролі експертів виступили по 10
працівників та менеджери інших мережевих магазинів. Оцінка критеріїв
проводилася за 100-бальною шкалою з присвоєнням наступних значень: 0-25 −
низька, 26-50 − середня, 51-75 − висока, 76-100 − найвища оцінка.
Отримані відповідні показники зваженої оцінки аналізованих факторів є
підставою для побудови профілю конкурентних переваг формату «магазин біля
дому» відносно торговельних підприємств-конкурентів за схемою, наведеною у
табл. 1.
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Таблиця 1
Графічне представлення конкурентного профілю формату
«магазин біля дому» відносно супермаркетів (побудовано автором)
Характеристики
-3

Гірше
-2 -1

0

Управління діяльністю
Організація форми торгівлі
Управління людськими
ресурсами
Управління фінансовими
ресурсами
Управління поставками
Організація методів
обслуговування
Управління
інформаційними ресурсами
Розробка та реалізація
комплексу маркетингу
Організація, збереження,
підготовка товарів до
продажу
Моніторинг ринку

+1

+2

Краще
+3 +4

+5

Рейтинг
проблем

IIІ

II
I
IV

V

Отже, проведене дослідження виявило високий конкурентний профіль
формату «магазин біля дому», але це не виключає у майбутньому можливості
активізації нових чинників конкуренції, які, у разі відсутності стратегічних засад
управління ринковою діяльністю, зможуть негативно вплинути на функціонування
даних торговельних підприємств. Зокрема, такими ми вважаємо наступні:
1) поява в галузі нових конкурентів;
2) поява нових товарів (товарів-субститутів, товарів-конкурентів, які не
матиме можливості реалізовувати через свої магазини система споживчої
кооперації).
Також не слід забувати про приховані загрози, що можуть потенційно
вплинути у разі зміни запитів і переваг реальних споживачів і т. ін. Таким чином,
подальше функціонування формату «магазин біля дому» вимагає від їх
керівництва активізації зусиль щодо посилення конкурентних позицій.
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Вілко Д. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Семерунь Л. В.
Одеський національний політехнічний університет
Сьогодні все більше підприємств визнають потребу у перспективному
управлінні фінансовою діяльністю на основі наукових методик передбачення її
напрямків, адаптації до загальних цілей розвитку підприємства та умов
зовнішнього середовища. Перспективне управління фінансовою діяльністю
підприємства передбачає формування фінансової стратегії.
І. О. Бланк зазначає, що розробка фінансової стратегії відіграє велику роль в
забезпеченні ефективного розвитку підприємства, оскільки сформована стратегія:
– забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних і фінансових
цілей майбутнього економічного та соціального розвитку підприємства;
– дозволяє реально оцінити фінансові можливості підприємства, забезпечити
максимальне використання його внутрішнього фінансового потенціалу та
можливість активного маневрування фінансовими ресурсами;
– забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних
інвестиційних можливостей;
– враховує заздалегідь можливі варіанти розвитку неконтрольованих
підприємством факторів зовнішнього середовища і дозволяє звести до мінімуму їх
негативні наслідки;
– забезпечує чіткий взаємозв’язок стратегічного, поточного та оперативного
управління фінансовою діяльністю підприємства [1].
Формування фінансової стратегії є невід’ємною складовою бізнес-плану, саме
прогнозування покаже, через який час підприємство поверне вкладені кошти,
після чого буде накопичувати свої ресурси. За відсутності даних прогнозів
підприємство починає свої перші кроки інтуїтивно, перспективи для подібних
підприємств непередбачувані, найчастіше такі підприємства не затримуються в
галузі. Підприємства, котрі залишилися на плаву у галузі більше 3 років, можна
вважати більш менш стійкими, проте, таким підприємствам слід переглянути свої
прогнози, цілі, що може призвести до подальшого розвитку організації.
Фінансова стратегія – це системно складені довгострокові цілі фінансової
частини підприємства, котрі встановлені фінансовою ідеєю підприємства і
передбачають найбільш ефективні методи для їх досягнення. Фінансова ідеологія
буде характеризувати систематику методів для здійснення фінансової діяльності
окремого підприємства, які будуть визначені в місії і фінансових поглядах
засновників та менеджерів.
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Погоджуємось з думкою науковців В. А. Гросул, Т. С. Колєснік, які
зазначають, що для кожного окремого підприємства фінансова стратегія є
унікальною моделлю саме його фінансової поведінки. Унікальність полягає в
тому, що, навіть за реалізації однакової по суті загальної стратегії, наприклад,
лідерства за витратами на одному ринковому сегменті, використовуючи при цьому
близький набір маркетингових інструментів, матеріальних і інформаційних
ресурсів, підприємства можуть по-різному реалізувати набуті фінансові
компетенції [2, с. 13].
Однією з сучасних проблем підприємств, які функціонують у ринкових
умовах, є проблема виживання, пристосування до швидкозмінних умов
зовнішнього середовища, проблема безперервного розвитку підприємств. Вірне
рішення таких проблем допустиме за допомогою розробки і введення
конкурентних переваг на підприємстві, в свою чергу, це можливо реалізувати на
основі зваженого стратегічного розвитку підприємства. Зі стратегії виходять
конкурентні дії та методи досягнення цілей, від них буде залежати успішне
керування підприємством.
Менеджери можуть розробляти стратегічні кроки для того, щоб встановити
напрями розвитку підприємства і на основі цього будуть приймати рішення
стосовно засобів для досягнення цілей. Обрання стратегії зі сторони менеджменту
означає, що з можливих варіантів для подальшого розвитку підприємства, які
відкриті для його можливостей, був обраний певний напрямок, в орієнтирах якого
підприємство буде функціонувати та розвиватися в подальшому. За відсутності
стратегії немає продуманого поетапного плану дій організації, відсутні загальні
кроки по досягненню встановлених завдань або напрямів. На заключних етапах
вірно прокладена стратегія надасть можливість для компанії зайняти сильні або
лідерські позиції у сфері господарювання та в подальшому успішно працювати і
розвиватися, незважаючи на непередбачені ситуації, конкуренцію в галузі,
зовнішні і внутрішні проблеми, які можуть з’явитися у ході життєдіяльності
організації.
Фінансова стратегія включає в себе всі аспекти стосовно господарської
діяльності, охоплює оптимізацію основних засобів, оборотних активів, керування
капіталом, розподілення прибутку, можливі безготівкові розрахунки, фіскальні
виплати, політику підприємства стосовно цінних металів та паперів.
Вищевикладені складові фінансової стратегії будуть формувати об’єкти для
розробки фінансової стратегії. Об’єктами розробки та реалізації фінансової
стратегії є доходи та кошти, котрі надходять до підприємства, видатки,
відрахування, кредитні та інші зобов’язання.
Для процесу формування фінансової стратегії можна виокремити основні
етапи: встановлення періоду для реалізації стратегії, врахування факторів
зовнішнього фінансового впливу на підприємство, підбір стратегічних цілей для
господарської діяльності організації, проектування фінансової політики, створення
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системи заходів по забезпеченню успішної реалізації фінансової стратегії,
оцінювання створеної фінансової стратегії [3].
З врахуванням аспектів фінансової стратегії формується фінансова політика
підприємства в таких аспектах господарської діяльності, як: амортизаційні
відрахування, фіскальні виплати, дивіденди та ін. В ході формування системи
заходів, які втілюють фінансову стратегію, в межах підприємства створюються
певні служби або підрозділи, за якими закріплюється відповідальність за
показники результатів та реалізацію цілей.
Таким чином, фінансову стратегію можна визначити як одну з
найважливіших функціональних стратегій підприємства, що забезпечує усі
основні напрямки розвитку його фінансової діяльності шляхом формування
довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх
досягнення, адекватного корегування напрямів формування і використання
фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища. Найважливішим
завданням розробки фінансової стратегії є визначення обсягів, джерел та форм
залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності
підприємства. Ефективна фінансова стратегія дозволить підприємству балансувати
в галузі та забезпечить його розвиток в майбутньому, що зробить підприємство
більш стійким до непередбачених умов.
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Стратегічне управління прибутком є однією із основних складових системи
стратегічного менеджменту підприємств, яка визначає якість системи
корпоративного управління. Стратегічне управління прибутком підприємства
розглядається як комплексний процес, який передбачає реалізацію послідовних
етапів організації, планування, аналізу та контролю прибутку для забезпечення
успішної реалізації основної мети суб’єкта господарювання, стійкого підвищення
прибутковості та досягнення довгострокового економічного розвитку підприємства.
Загалом під управлінням прибутком підприємства розуміють побудову
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системи управління, що враховує тактичні та стратегічні аспекти управління,
спрямована на підвищення кінцевих результатів діяльності суб’єкта
господарювання, яку розглядають як сукупість взаємопов’язаних елементів,
кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія котрих забезпечує досягнення
отримання прибутку заданої величини. Таким чином, система управління
прибутком повинна бути логічно пов’язана із загальною системою управління
підприємством, тому що прийняття управлінських рішень у всіх сферах діяльності
підприємства прямо або опосередковано буде впливати на рівень прибутку, який
надає нові можливості і джерела фінансування для розвитку підприємства, що
дозволить збільшити не тільки доходи підприємства, а й доходи його власників і
працівників [1].
Стратегії, єдиної для всіх підприємств, не існує, так само як і не існує єдиного
універсального підходу до стратегічного управління. Процес розробки стратегії
для кожного підприємства залежить від його позиції на ринку, динаміки його
розвитку, потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого товару
(робіт, послуг), стану економіки, культурного середовища тощо. Стратегію
управління прибутком підприємства можна охарактеризувати як формалізовану
сукупність критеріїв прийняття управлінських фінансових рішень щодо
управління прибутком підприємства, дотримання яких забезпечує виконання
завдань та досягнення цілей, визначених корпоративною стратегією підприємства.
Відповідно, стратегія дає змогу визначити особливості та ключові параметри
формування та реалізації моделі управління прибутком на конкретному
підприємстві, виходячи зі специфіки його фінансово-господарської діяльності.
Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із загальною
системою управління підприємством, оскільки прийняття управлінських рішень у
будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано впливає на
рівень прибутку, який, у свою чергу, є основним джерелом фінансування розвитку
підприємства та зростання доходів його власників і працівників [2, с. 150].
Необхідно звернути увагу, що прибуток безпосередньо не є об’єктом
управління. Управління прибутком передбачає, насамперед, реалізацію
обґрунтованого впливу на факторні показники формування прибутку суб’єкта
господарювання − доходів та витрат. Відповідно, модель управління прибутком
суб’єкта господарювання має включати сукупність логічно цілісних та взаємозв’язаних функціонально-організаційних блоків, а саме: управління витратами;
управління доходами; управління розподілом прибутку.
Управління прибутком підприємством у світовій практиці покладене на
систему контролінгу, який є сукупністю методів оперативного і стратегічного
управління: обліку, планування, аналізу та контролю, що об’єднані на якісно
новому етапі розвитку ринкових відносин в єдину систему, функціонування якої
підпорядковане певній меті. Доцільно системно використовувати інструменти
контролінгу, особливо важливо звернути увагу на стратегічний контролінг.
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У контролінгу реалізується підхід вартісно-орієнтованого управління
компанією, оскільки він дає можливість оцінити здатність кожного з бізнес сегментів генерувати економічну додану вартість у взаємозв’язку з рухом
ресурсів, вкладених в активи цих сегментів, дає змогу зорієнтувати підприємство
на ефективне управління фінансовими ресурсами, підтримуючи при цьому
відповідний рівень економічної стійкості, платоспроможності і маневреності.
Для максимізації прибутку підприємство може використовувати різні методи
та інструменти контролінгу. За періодом дії визначають оперативний (розрахунок
виробничого результату на короткостроковий період, оптимізація обсягів партій
продукції, аналіз вузьких місць, АВС-аналіз, маржинальний аналіз, аналіз точки
беззбитковості, коефіцієнт фінансової міцності, лінійне програмування,
інвестиційні розрахунки, ціноутворення, тощо) та стратегічний контролінг
(бенчмаркінг, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, аналіз конкурентних переваг (за
Портером), аналіз потенціалу та життєвого циклу, розрахунок повних витрат,
сіткове та фінансове планування, аналіз факторів затрат) [3, с. 122].
Ефективне управління прибутком має на меті отримання такої величини
прибутку, яка забезпечить реалізацію вибраної стратегії діяльності підприємства.
Доцільно застосувати такі складові механізму управління прибутком:
– оцінка цілей та формулювання конкретних завдань діяльності підприємства
на плановий період;
– вибір виду прибутку, на який спрямовано дію механізму;
– формування та ранжування інвестиційних потреб підприємства;
– забезпечення рівності величини прибутку, що має бути отриманий та
сумарної величини інвестиційних потреб підприємства;
– розробка структури управління, яка б відповідала цілям механізму
управління прибутком;
– перевірка відповідності досягнутого результату та сформульованих цілей і
завдань.
Виконання усіх етапів стратегії управління прибутком дасть змогу
підприємствам досягти оптимального рівня прибутковості і бути конкурентоспроможними на вітчизняному і зарубіжних ринках. Для максимізації прибутку
підприємства потрібно, насамперед, виконати комплекс завдань щодо
забезпечення зростання обсягів діяльності, ефективного управління витратами,
підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, оптимізації
складу та структури оборотних активів, підвищення продуктивності праці та
вдосконалення системи управління підприємством.
Система управління прибутком також може функціонувати тільки за умови
наявності відповідних інформаційних даних, на підставі яких можна, по-перше,
налагодити постійний моніторинг процесу формування прибутку, по-друге,
оцінювати рівень операційного та загального прибутку, а, по-третє, аналізувати
чинники впливу на обсяг прибутку [4, с. 274].
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Отже, для забезпечення ефективного стратегічного управління прибутком
підприємств, спрямованого на стійке підвищення прибутковості, ринкової
вартості та досягнення довгострокового економічного розвитку суб’єктів
господарювання, їх менеджери повинні забезпечити реалізацію таких базових
цілей: забезпечення ефективної господарської діяльності та підвищення
прибутковості підприємства у довгостроковій перспективі; забезпечення стійкого
зростання ринкової вартості та досягнення довгострокового економічного
розвитку суб’єкта господарювання.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Гаврилюк О. О.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Кожне підприємство є відкритою складною динамічною системою, яка
функціонує у визначеному зовнішньому середовищі. Сучасне соціальноекономічне середовище характеризується високою швидкістю змін, які деколи
можна прогнозувати з малою вірогідністю. Підтримувати існуючий стан
підприємства та рухатись уперед можна тільки за умов ефективного
пристосування підприємства до змін зовнішнього середовища завдяки здійсненню
випереджувальних заходів, спрямованих на збереження його життєздатності та
забезпечення конкурентоспроможності. Саме це і спонукає підприємство до
створення та підтримки умов постійного розвитку.
Розвиток становить собою не всяку зміну в структурі об’єкта, а тільки якісну
зміну, пов’язану з перетвореннями у внутрішній будівлі об’єкта, у його структурі,
що становить собою сукупність функціонально пов’язаних між собою елементів,
зв’язків і залежностей [3].
Розвиток підприємства означає якісні зміни та оновлення його господарської
системи та організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на
основі вдосконалення техніки, технології та організації праці у всіх структурних
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підрозділах, підвищення якості продукції та послуг, що ним надаються [1].
Розвиток підприємства повинен здійснюватися так, щоб усі зміни, що
відбуваються на підприємстві, в його технологічному комплексі, виробничій,
інноваційній, організаційній і управлінській діяльності дозволяли зберігати і
покращувати рентабельність і стабільність, а також інші характеристики, що
відповідають розвитку підприємства [2].
Прийняття рішення про визначення шляху розвитку підприємства передбачає
оцінку існуючого потенціалу підприємства, можливостей його вдосконалення та
ефективного використання в майбутньому. В зв’язку з цим актуальним є
створення або вибір інструментальних засобів, які надають можливість виявити та
оцінити потенціал підприємства, що буде використано як база для розробки шляху
розвитку підприємства.
Найбільш загальний підхід, згідно з яким до предметних складових
потенціалу підприємства відносять:
– ринковий потенціал: потенційний попит на продукцію та частка ринку, яка
одержує підприємство, потенційний обсяг попиту на продукцію підприємства,
підприємство та ринок праці, підприємство та ринок виробництва;
– виробничий потенціал: потенційний обсяг виробництва продукції,
потенційні можливості основних засобів, потенційні можливості використання
сировини та матеріалів, потенційні можливості професійних кадрів;
– фінансовий потенціал: потенційні фінансові показники виробництва
(прибутковості, ліквідності, платоспроможності), потенційні інвестиційні
можливості.
Особливу роль відіграє оцінка виробничого потенціалу, оскільки дозволяє
визначити важливі конкурентні переваги підприємства, до яких можна віднести
можливість переваги за витратами на основі формування оптимальної структури
виробництва. З яким би рівнем виробничого потенціалу ми не мали б справу при
визначенні шляху розвитку підприємства, необхідно особливу увагу приділити
можливим ризикам на шляху досягнення мети. При цьому необхідно оцінити,
наскільки ризикова ситуація, яка виникла, може вплинути на зміну рівня
існуючого потенціалу підприємства. Враховуючи ці ризики, можна остаточно
визначатись зі шляхом розвитку підприємства.
Всі фактори, які впливають на вибір шляху розвитку підприємства,
традиційно можна поділити на зовнішні, внутрішні та ризики.
Серед усіх зовнішніх факторів слід відзначити, безумовно, загальні тенденції
розвитку світової економічної системи, стан економічного розвитку країни,
інвестиційний клімат у державі та інвестиційну привабливість галузі, до якої
відноситься підприємство, а також загальний стан наукової діяльності та її
підтримки з боку держави (впровадження вітчизняних новацій більш вигідне як
для підприємства, так і держави в цілому).
До внутрішніх факторів слід віднести потенціал підприємства – у першу
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чергу, виробничий (фактори виробництва та ресурси), а також ринковий. Окремо
слід виділити фінансовий потенціал, при оцінці якого визначається інвестиційна
привабливість підприємства та комерційний імідж.
Щодо ризиків, то прийняття того чи іншого шляху розвитку багато у чому
залежить від оцінки всього комплексу можливих ризиків – чим детальніше ми
зможемо передбачити всі види ризиків та вірогідність появи ризикової ситуації,
тем менш вірогідна помилка у визначенні шляху розвитку.
Коло варіантів вибору поведінки підприємства у напрямку розвитку за
рахунок посилення конкуренції зменшується до декілька шляхів. Обираючи
інноваційно-інвестиційний розвиток, підприємство спроможне забезпечити стійке
існування на конкурентному ринку.
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ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Герелей О. В.
Науковий керівник – к.е.н. Старко І. Є.
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
Через сучасні виклики та кризовий стан національної економіки
підприємствам стає все важче підтримувати стабільне функціонування і розвиток,
вчасно і якісно виконувати взяті на себе економічні та фінансові зобов’язання, що
призводить до банкрутства. Визнання підприємства банкрутом пов’язано з
втратою мінімального рівня платоспроможності, необхідного для подальшого
його функціонування. В умовах фінансової кризи питанню платоспроможності
суб’єктів господарської діяльності приділяється особлива увага, оскільки
платоспроможність підприємства є найважливішим показником, що характеризує
фінансовий стан підприємства. Більша частина підприємств характеризується
низькою платоспроможністю, основними причинами якої є помилкове визначення
плану виробництва; втрата ефективних каналів збуту; неефективне використання
трудових і матеріальних ресурсів; низька забезпеченість підприємства власними
оборотними активами; інфляційні процеси; податкова політика [1, с. 256].
Фінансовим менеджерам для забезпечення платоспроможного стану
підприємства у кризових умовах необхідно, в першу чергу, вирішити два основні
завдання: відновлення прибутковості основного виду діяльності та збалансування
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руху коштів. Ці завдання є тактичними, їх можна віднести до першого етапу
підтримання на підприємстві платоспроможного стану. Реалізація цих завдань
дозволить уникнути кризової тенденції у короткостроковому періоді. Збільшення
показників рентабельності з метою забезпечення постійної платоспроможності
підприємства пропонується досягти такими способами [2, с. 221]:
1) зростання обсягу виробництва і реалізації продукції: для цього необхідно
повністю завантажити устатковання, максимально використовувати виробничу
потужність підприємства; визначити нові ринки збуту і укласти угоди з новими
торговими партнерами;
2) скорочення витрат на виробництво та реалізацію продукції слід проводити
шляхом скорочення змінних та постійних витрат. Щоб зменшити змінні витрати
необхідно: провести переговори з постачальниками на предмет зменшення їх
загальної вартості через систему знижок на оплату; отримати товарні кредити та
відстрочку платежів. Для скорочення постійних витрат для отримання швидкого
ефекту від антикризових заходів зводяться до мінімуму маркетингові програми,
дослідницькі розробки, адміністративні витрати. Також необхідно провести аналіз
методів нарахування амортизації і обрати оптимальний метод з урахуванням
складних умов функціонування;
3) підвищення цін: слід врахувати платоспроможність покупців, попит на
продукцію, тобто цінову еластичність попиту на продукцію.
Іншим напрямом досягнення прибутковості у короткостроковому періоді є
прискорення оборотності активів. Прискорення оборотності для підвищення
ефективності використання коштів пропонується здійснювати такими шляхами:
1) скорочення запасів товарно-матеріальних цінностей: досягається через
синхронізацію обсягів поставок запасів і обсягів виробництва (продажу) продукції ;
2) підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю: для
зменшення втрат від відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість
необхідно:
– організувати, координувати і контролювати процес повернення боргових
зобов’язань;
– переглянути кредитну політику відносно покупців продукції;
– контролювати розрахункові операції за сумнівними, простроченими
заборгованостями;
– забезпечити своєчасну інкасацію боргу;
– провести реструктуризацію дебіторської заборгованості;
3) визначення надійності покупців продукції;
4) підвищення ефективності управління необоротними активами: у кризовий
період з метою скорочення витрат доцільними є наступні заходи:
– реалізація обладнання, яке не використовується у виробничому процесі;
– оренда обладнання замість купівлі;
– вибір оптимального методу нарахування амортизації, який дозволив би
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скоротити витрати підприємства.
Наступним напрямом досягнення прибутковості визначено зниження
заборгованості. Скорочення заборгованості, недопущення протермінування
платежів буде свідчити про фінансову надійність підприємства, про довіру до
нього зі сторони кредиторів (банків, інвесторів, торгових партнерів). Наявність
значної кредиторської заборгованості, як безоплатного джерела коштів, підвищує
ризик для підприємства і його кредиторів. При цьому підприємство втрачає
фінансову стійкість і незалежність.
Для підтримки платоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі
необхідно ставити і вирішувати задачі стратегічної спрямованості. Стратегічними
напрямами забезпечення ефективного управління платоспроможним станом
підприємства у довгостроковій перспективі є [3, с. 14]:
1) досягнення конкурентних позицій підприємства на основі урахування
результатів оцінки ринкових коливань, змін у діяльності постачальників предметів
і засобів праці, пошуку нових каналів збуту продукції, володіння спеціалізованими
навичками;
2) раціоналізація структури власного і позикового капіталу для підтр имки
постійної фінансової стійкості та інвестування власних і позикових коштів у
виробничий процес для розширення діяльності, реконструкції і модернізації
виробництва, впровадження нових технологій;
3) забезпечення зростання обсягів виробництва і реалізації продукції та
підвищення ефективності маркетингової діяльності на основі випуску конкуренто спроможних видів продукції з певними техніко-економічними характеристиками,
яким завчасно забезпечується збут, спрямування ресурсів на досягнення
стратегічних завдань розвитку промислового підприємства;
4) урахування впливу ризику на впровадження перспективних проектів, для
чого слід забезпечити випуск продукції необхідними матеріальними, технічними і
трудовими ресурсами, досягти відповідності продукції, яка випускається,
вітчизняним і міжнародним стандартам якості, підтвердити надійність ділових
партнерів,
забезпечити
досконале
техніко-економічне
обґрунтування
інвестиційних проектів.
Оптимізація ліквідності підприємства реалізується за допомогою
оперативного механізму фінансової стабілізації − системи заходів, спрямованих, з
одного боку, на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого − на збільшення
грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання. Одним із важливих заходів
мобілізації внутрішніх резервів є проведення реструктуризації активів
підприємства, сукупність заходів, пов’язаних зі зміною структури та складу
активів балансу, перетворення в грошову форму наявних матеріальних та
фінансових активів підприємства. У рамках реструктуризації активів
першочерговим є мобілізація прихованих резервів [4, с. 197].
У процесі операційної діяльності слід зосередити увагу на підвищенні
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ефективності систем збуту продукції, раціональному використанні виробничих
ресурсів. Актуальними в період кризи залишаються питання підвищення
продуктивності праці та якості продукції. Кошти від інвестиційної діяльності
необхідно також спрямувати на виробничі цілі, забезпечивши їх вивільнення з
неефективних інвестиційних програм. Фінансова діяльність у період кризи
уповільнюється через складність отримання кредитних ресурсів. У цей період
необхідно оптимізувати структуру капіталу, джерела та умови залучення власних і
боргових коштів. З цією метою слід впроваджувати заходи з реорганізації
кредитної заборгованості, перегляду дивідендних виплат, реструктуризації
наявних кредитів.
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ВПЛИВ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Годунько Р. Б.
Львівський торговельно-економічний університет
Одним з найбільш складних та важливих етапів роботи з обґрунтування
стратегії діяльності торговельного підприємства є оцінка сучасного стану та
визначення основних тенденцій розвитку його зовнішнього середовища.
В сучасній економічній літературі зовнішнє оточення підприємства
розглядається як складна багаторівнева структура, елементи кожного рівня якої
формуються під впливом власних (специфічних) факторів та інших чинників (за
силою та напрямком).
Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем відбувається у двох зонах.
Загальне оточення (макросередовище) включає в себе глобальні фактори, що
відображають соціально-економічні відносини в суспільстві. До таких факторів
відносять:
– економічні фактори – тенденції розвитку населення, загальне становище та
рівень насиченості ринків збуту, рівні цін на сировину, енергоносії, безробіття,
інфляція та ін.;
– технологічні фактори, що обумовлюють зміни в продуктах, процесах їх
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виробництва, способах використання продукту споживачами та інше;
– політичні фактори – стан державної влади, ступінь державного контролю
та втручання в економіку та ін.;
– соціально-культурні фактори – потреба участі робітників в управлінні, їх
соціальні запити, вимоги до організації праці, гуманізація робочих місць та ін.
[1, с. 110].
Ця група факторів, по-перше, визначає загальні умови підприємницької
діяльності, по-друге, виливає на фактори мікросередовища та через них
(опосередковано) – на розвиток підприємства.
Оперативне середовище (мікросередовище) охоплює фактори, які
безпосередньо впливають на конкретне торговельне підприємство. На відміну від
глобального середовища, ці фактори більше піддаються впливу з боку
підприємства, причому ступінь їх впливу залежить від стабільності становища
підприємства на ринку. Як правило, виділяють 5 груп факторів, які найбільш
суттєво впливають на успіх конкретного підприємства:
– покупці продукції (товарів, робіт, послуг);
– власники капіталу;
– постачальники товарів (матеріальних ресурсів);
– конкуренти;
– державні установи.
Основною турботою сучасної організації є відбір і підтримка талановитих
менеджерів. У проведених дослідженнях при ранжуванні за ступенем важливості
ряду факторів керівники фірм виділили, в першу чергу, залучення висококваліфікованих менеджерів вищої ланки управління і навчання здібних керівників
всередині фірми. Те, що підвищення кваліфікації менеджерів, виявилося за
значенням вище, ніж прибуток, обслуговування споживачів і виплата прийнятних
дивідендів акціонерам, явна ознака важливості припливу цієї категорії трудових
ресурсів в організацію.
Трудове законодавство, багато інших законів і державні установи впливають
на організацію. У переважно приватній економіці взаємодія між покупцями і
продавцями кожного ресурсу і кожного результуючого продукту підпадає під дію
численних правових обмежень. Кожна організація має певний правовий статус,
будучи одноосібним володінням, компанією, корпорацією або некомерційної
корпорацією, і саме це визначає, як організація може вести свої справи і які
податки повинна платити [2, с. 85-86]. Стан законодавства часто характеризується
не тільки його складністю, а й рухливістю, а інколи навіть невизначеністю.
Практично безперервно розробляються і переглядаються закони про безпеку та
охорону здоров’я на робочому місці, про захист навколишнього середовища, про
захист інтересів споживача, про фінансовий захист і т. п. При цьому обсяг роботи,
необхідної, щоб відстежувати і відповідати чинному законодавству, постійно
зростає.
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Така ситуація вимагає від торговельних підприємств формування системи
адаптаційних заходів, використання яких дозволить їм маневрувати в ринковому
середовищі. Проблеми адаптації торговельних підприємств до змін у ринковому
середовищі пов’язані із наступними аспектами. Першим з них є характерні для
ринкових відносин мінливість і невизначеність середовища господарювання,
безперервне виникнення нових тенденцій у розвитку економіки та суспільства,
прискорення науково-технічного прогресу. Іншим джерелом змін є процеси, які
відбуваються у світовій економіці та активно впливають на економіку України,
пов’язані із процесами глобалізації, фінансово-економічною кризою, зростанням
конкуренції на товарних ринках, збільшенням вартості обмежених ресурсів,
продовольчою проблемою у світі тощо.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
к.е.н., доц. Голуб Р. Р., Пришляк І. Р.
Львівський навчально-науковий інститут
ДВЗН «Університет банківської справи»
Головною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є
підприємства, які виступають у ролі господарюючих суб’єктів. Вони здійснюють
виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність, у результаті якої
виробляють відповідні види продукції, реалізують її, отримують доходи і
накопичення, розподіляють, формують відповідні фонди грошових коштів.
Структурна перебудова народного господарства країни передбачає першочерговий
розвиток фінансово-кредитної системи, спрямований на забезпечення ефективного
використання фінансових ресурсів окремих підприємств. Організація фінансової
роботи підприємства безпосередньо впливає на оборотність фінансів та,
відповідно, на кінцеві фінансові результати. Актуальність вивчення завдання
фінансування підприємства викликана ще й відсутністю централізованого
ресурсного забезпечення.
Фінансові ресурси формуються ще до початку діяльності підприємства в
процесі утворення статутного фонду. Далі ці кошти інвестуються для
забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення й розвиток
виробництва. Саме так підприємство отримує можливість займатися виробництвом
і збутом продукції, одержувати доходи. Грошові ресурси підприємств
зберігаються в касі, а також на поточному, валютному та інших рахунках у
банківських установах.
Важливою особливістю фінансової системи підприємства є формування й
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використання різноманітних грошових фондів. Грошові фонди – це частина
коштів, які мають цільове спрямування. Через них здійснюється забезпечення
господарської діяльності необхідними грошовими ресурсами, а також
розширеного виробництва: фінансування науково-технічного прогресу; опанування
і впровадження нової техніки; економічне стимулювання; розрахунки з бюджетом,
банками. До таких фондів належать: статутний фонд, фонд оплати праці,
амортизаційний (на державних підприємствах), розвитку виробництва, соціального
призначення, заохочення, резервний фонд тощо. При організації підприємство
повинне мати статутний фонд або статутний капітал, за рахунок якого
формуються основні засоби й оборотні активи.
До елементу фінансових ресурсів підприємства «додатковий капітал»
належать:
– результати переоцінки основних засобів, тобто їхня дооцінка;
– емісійний дохід акціонерного товариства (дохід від продажу акцій більший
від їхньої номінальної вартості);
– безкоштовно отримані грошові й матеріальні цінності на виробничі цілі;
– асигнування з бюджету на фінансування капітальних вкладень;
– асигнування на поповнення оборотних активів.
Усі вищеперераховані чинники мають вплив на формування та використання
фінансових ресурсів через регулювання структури та потужності різноманітних
фінансових джерел.
Структура та розмір фінансових ресурсів залежать від обсягу виробництва та
його ефективності. Зв’язок між розміром фінансових ресурсів та обсягом
виробництва є подвійним, оскільки основним регламентуючим фактором
збільшення обсягів виробництва є величина фінансових ресурсів, як і навпаки.
Наприклад, недостатній розмір фінансових ресурсів веде до скорочення обсягу
виробництва та неможливості його розширення, зниження рівня використання
виробничих потужностей, недостатнього забезпечення матеріальними, трудовими
та іншими ресурсами і, як наслідок, до ще більшого скорочення фінансових
ресурсів.
Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує: фінансову стійкість,
платоспроможність, стабілізацію обсягів виробництва, а також можливість його
розширення; високий, проте, неповний рівень використання виробничих
потужностей; достатній рівень забезпечення організації матеріальними ресурсами,
а, отже, здатність в процесі виробництва відшкодувати авансовані фінансові
ресурси в обсязі, що не буде поступатися використаному.
Підприємства використовують кошти не лише у фондовій формі. Так,
використання підприємством коштів для виконання фінансових зобов’язань перед
бюджетом і позабюджетними фондами, банками, страховими організаціями
здійснюється в нефондовій формі. У нефондовій формі підприємства також
одержують дотації та субсидії, спонсорські внески. Отже, ми бачимо, що
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фінансові ресурси підприємства існують як у фондовій, так і в нефондовій формі,
фактично будучи коштами підприємства, котрі мають або не мають цільової
спрямованості. Таким чином, ми підходимо до поняття «фінансові ресурси». Щоб
краще зрозуміти сутність цього поняття, проаналізуємо різні точки зору з цього
приводу [1].
Структура джерел фінансового забезпечення впливає на балансування між
фінансовою стійкістю і фінансовим ризиком діяльності підприємства. Так, згідно з
ефектом фінансового левериджу наявна певна залежність між часткою позикових
коштів у структурі фінансового забезпечення та рентабельністю власного
капіталу. Зв’язок між ними такий: чим більша частка позикових коштів, тим вища
рентабельність власного капіталу (якщо підприємство взагалі отримує прибуток).
Отже, кожне підприємство має балансувати між цими чинниками, що впливають
на фінансові результати його діяльності.
І тут на перший план виступає необхідність діагностики рівня й структури
фінансового забезпечення. Тут діагностика має бути націлена, насамперед, на
виявлення достатності загального обсягу фінансових ресурсів, а потім – на
контролінг відповідності їхньої фактичної структури тим цільовим параметрам,
які були сформовані на етапі розробки фінансової стратегії підприємства [2].
Отже, аналіз структури власних і позикових коштів необхідний для оцінки
раціональності формування джерела фінансування діяльності підприємства, його
ринкової стабільності. Цей чинник дуже важливий, по-перше, для зовнішніх
споживачів інформації (наприклад, для банків та інших постачальників ресурсів)
під час вивчення ступеня фінансового ризику і, по-друге, для самих підприємств
під час визначення перспективного варіанта організації фінансів України й
розробки фінансової стратегії [3].
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Гончар М. В.
Хмельницький національний університет
В умовах динамічного та швидко змінюваного ринкового середовища
актуалізується потреба забезпечення ефективності діяльності, управління
підприємством та його ресурсним потенціалом за принципами раціоналізації та
оптимізації складу, можливості одержання від взаємодії синергетичного ефекту.
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Як відомо, процес виробництва об’єднує окремі види виробничих ресурсів в єдине
ціле. Лише при їх відповідній комбінації стає можливим процес виготовлення
продукції. На цій стадії виробничі ресурси, які формують виробничий потенціал
підприємств, стають дієвими елементами процесу виробництва і відтворення,
тобто джерелами економічного розвитку і потребують поглибленого дослідження.
Існують різні наукові підходи щодо конкретизації сутності економічного
потенціалу та ідентифікації й оптимізування його ресурсного складу. Однак, як
підтверджують проведенні дослідження, недостатньо структурувати сукупний
потенціал підприємства із врахуванням використовуваних ресурсів. Ресурсний
потенціал є інтегральною самостійною категорією, що потребує обґрунтування
науково-методичних підходів до управління.
Елементами економічного потенціалу підприємства можна вважати всі
ресурси, які тим чи іншим чином пов’язані з функціонуванням підприємства.
Вибір найважливіших ресурсів із їх величезної кількості є досить складною
проблемою, про що, зокрема, свідчить існування багатьох різних тверджень щодо
складу ресурсного потенціалу. До ресурсного потенціалу промислових
підприємств, на нашу думку, доцільно включати матеріально-сировинні ресурси,
які беруть безпосередню участь у процесах виготовлення продукції.
З іншої сторони, головна проблема у дослідженні ресурсного потенціалу
сучасних підприємств полягає в тому, що всі його елементи функціонують
одночасно і в сукупності. Таким чином, ресурсний потенціал необхідно
досліджувати, як систему, причому складну і динамічну.
Взаємозв’язки між окремими складовими потенціалу безпосередньо
впливають на його елементи, модифікуючи вихідні властивості і закономірності їх
функціонування, сприяючи тим самим переходу потенціалу у новий якісний стан
як єдиного цілого, тобто системи вищого порядку. Динамізм ресурсного
потенціалу промислових підприємств обумовлений впливом інновацій,
нестабільністю зовнішніх чинників господарювання, кон’юнктурними умовами
виробництва, глобалізацією економічних процесів. Внаслідок впливу цих чинників
постійно відбуваються певні структурні зрушення всередині потенціалу, а також
якісні та кількісні зміни техніко-економічних показників, які його характеризують.
Зміст управління ресурсним потенціалом сучасного підприємства полягає в
активному впливі на керований об’єкт із метою підвищення ефективності його
функціонування та забезпечення умов для розвитку. Умови сучасної ринкової
конкуренції передбачають формування нового підходу до управління ресурсним
потенціалом підприємства, який повинен бути спрямований на досягнення
господарських цілей підприємства. Ринкові відносини не лише відкрили великі
можливості для підприємств, але й змусили підприємства будувати та здійснювати
самим свою господарську діяльність, і цей аспект найболючіше позначився на
сучасних підприємствах, на яких спостерігається часто скорочення темпів
діяльності та зниження прибутковості.
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Ставлячи за мету управління ресурсним потенціалом підприємства, його
розвиток, слід обґрунтовувати відповідні зміни його величини, як існуючої
ресурсної або економічної системи, досягнення необхідного її росту та оновлення
окремих підсистем або їх складових.
Планування розвитку ресурсного потенціалу передбачає досягнення
економічного росту та бажаного рівня розвитку підприємства на перспективу.
Щоб підприємство могло встановити власний довгостроковий конкурентний цикл
розвитку, воно повинне рости швидше, ніж підвищується потенціал його основних
конкурентів. Планування та управління розвитком потенціалу підприємства буде
сприяти безперервному його економічному росту за рахунок найбільш
раціонального використання всіх наявних і потенційних ресурсів.
Підтримуємо думку, що формування системи управління ресурсним
потенціалом має відбуватись із врахуванням системи принципів:
– орієнтація на зовнішнє середовище, споживачів та потреби ринку, що
сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції і підприємства;
– оптимізація інформаційного забезпечення та рівня повноважень
особистості, яка приймає управлінські рішення;
– процесний підхід – так результат досягається ефективніше, бо діяльністю
та ресурсами керують як процесом. Такий підхід дозволяє визначити джерела
отримання інформації, а також зворотній зв’язок для ефективного управління
потенціалом і забезпечення його конкурентоспроможності;
– системний підхід до управління, який полягає у виявленні взаємопов’язаних процесів всередині ресурсного потенціалу, управлінні ним як єдиним
цілим, що підвищує ефективність реалізації поставлених цілей;
– моніторинг ресурсного потенціалу для виявлення можливих відхилень і
помилок;
– використання перевіреної та достовірної інформації;
– урахування взаємозв’язку підприємства із зовнішнім середовищем, що
сприяє адаптації до змін підприємства на всіх рівнях [1].
В процесі управління ставиться та досягається безліч цілей, кожна з яких
характеризується змістом, параметром значущості, просторовістю та часовими
обмеженнями [2] і лише їх комплексність сприяє гармонійному розвитку
підприємства.
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к.е.н., доц. Поліщук І. І.
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Ринкова економіка змінює підходи щодо організації виробничих систем. За
умов посилення конкуренції максимізується кількість динамічних показників
середовища функціонування підприємства, які підлягають моніторингу.
Найважливішим є вдосконалення організації виробництва з урахуванням
маркетингового аспекту, оскільки маркетингова політика визначає не лише
ефективність та результативність роботи підприємства, але є важливим елементом
ринкового впливу, розвитку підприємства та його економічного потенціалу.
Управління розвитком підприємств легкої промисловості в сучасних умовах
має базуватись на формуванні довготривалих конкурентних переваг, оптимізації
комунікацій із покупцями, що передбачає проведення різнопланових
маркетингових досліджень, за результатами яких відбувається управління
товарами, ціноутворення, організація ефективного збуту та його стимулювання.
Отже, зростає роль впровадження маркетингового підходу у взаємодії з ринком та
застосування сучасних інформаційних систем.
Сучасне підприємство зацікавлене в ефективному управлінні своєю
маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові
можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс
маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким
чином, суть маркетингового підходу полягає в пошуку рішень, спрямованих на
задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з
конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів.
З іншої сторони, засобом досягнення довгострокових конкурентних переваг є
розробка стратегії. Стратегія маркетингу є однією з основних складників стратегії
фірми і розглядає такі питання, як функції та задачі відділу маркетингу, стратегія
ціноутворення, стратегія охоплення ринку, стратегія розробки нових товарів,
вибір ресурсних стратегій, вибір методів та способів поширення товарів, стратегія
стимулювання збуту товарів, вибір стратегії реклами товарів, вибір стратегії
розвитку фірми на перспективу, нормативи конкурентоспроможності товарів.
Вибір маркетингової стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться
підприємство, тому маркетингові програми як короткострокові, так і довго строкові, потребують розробки і застосування такої стратегії, яка при заданих
умовах максимально відповідала б державній економічній політиці і, в той же час,
забезпечувала б комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність
і матеріальну зацікавленість в результатах праці.
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На підприємстві будь-якого розміру важливим є дослідження та формування
маркетингового потенціалу діяльності підприємства, адже на кожному рівні
підприємство володіє певним економічним, в тому числі і маркетинговим
потенціалом. Складність ідентифікації можливостей внутрішніх ресурсів
підприємств і ефективності його маркетингових зусиль спонукає керівників
підприємств щільно розглядати альтернативні джерела розвитку, в першу чергу, за
допомогою управління маркетинговим потенціалом, підвищення ділової
активності. Реалізація маркетингового потенціалу дає можливість підприємству
підвищити ефективність використання ресурсів для досягнення корпоративних
цілей та зміцнення ринкових позицій.
Реалізація маркетингового потенціалу відбувається в постійно змінюваних
ринкових та господарських умовах, що вимагає постійного моніторингу та
швидкого пристосування до них. Процес формування й оптимізації стану
потенціалу передбачає послідовність дій: структурний аналіз господарської
діяльності поточного періоду та оцінка динаміки змін; визначення основних
ринкових позицій, стратегічних векторів руху; збір, аналіз та обробка
інформаційних потоків з метою формування системи інформаційного супроводу
процесу формування маркетингового потенціалу підприємства [1]; власне
формування основних елементів маркетингового потенціалу та обґрунтування
стратегії його реалізації.
Більшість сучасних малих та середніх підприємств легкої промисловості
функціонують без відділу маркетингу – основного генератора маркетингових ідей
та рішень. Крім того, перешкодами на шляху впровадження інтенсивного
маркетингу є: вплив власників фірми та їх психологічні бар’єри щодо розуміння
необхідності створення відділу маркетингу або залучення кваліфікованих
маркетологів і додаткових витрат; брак коштів на організацію маркетингових
заходів, що тягне за собою проблеми незбалансованості ресурсної бази;
неможливість створення служби маркетингу через реорганізацію структури
апарату управління; недосконале законодавче регулювання діяльності підприємств
та регулювання в галузі маркетингового забезпечення; тіньова діяльність
підприємств чи тіньові операції в процесі діяльності фірм; недостатність
інформаційного забезпечення щодо потреб, вимог та умов ринку; низький рівень
практики впровадження нових технологій, комп’ютеризованих інформаційних та
виробничих систем.
Підприємства, котрі використовують у своїй діяльності елементи маркетингу
теж стикаються з низкою проблем в процесі організації та управління
маркетинговою діяльністю, які потребують першочергового вирішення:
відсутність стратегічного бачення перспектив розвитку маркетингу; нерозумінням
місця і принципів маркетингової політики; низький рівень інформаційного
забезпечення управління; обмеженість бюджету на розвиток маркетингового
потенціалу; необхідність підвищення ділової активності на ринку та ін.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
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Львівський торговельно-економічний університет
Важливим завданням управління в ринкових умовах економіки України є
підвищення ефективності роботи підприємств, на що істотно впливає якість
роботи управлінського апарату, результативність рішень, що приймаються ним.
Останнє залежить, перш за все, від рівня організації управлінського процесу. У
зв’язку з цим виникає необхідність у визначенні ефективності організаційної
структури управління підприємства, яке проводиться з метою вдосконалення
елементів механізму управління і стимулювання високих результатів діяльності
підрозділів підприємства, управлінського персоналу.
Завдання архітектора організаційної структури підприємства (таким є
директор, президент, керівник) знайти такий рівень узгодженості, який відповідає
цільовому критерію (функції). У наукових дослідженнях і проектних роботах в
області організаційних структур підприємств зв’язок між елементами і
підсистемами організації, якщо і враховується, то явно недостатньо.
Багато хто з фахівців зводить оцінку ефективності організаційної структури
управління лише до визначення фінансових показників діяльності підрозділів і
підприємства в цілому, виключаючи вплив організаційних чинників [1]. У
практиці реального управління неузгодженість між елементами і взагалі
структуротворчими чинниками буває настільки велика, що призводить до
неможливості функціонування організації. Проте, дійсні причини такого
положення залишаються недослідженими, а погані результати списують на
несумлінність працівників. Тому замість серйозної діагностики і комплексної
проектної роботи, перш за все, впорядковують кадрову політику, що не покращує,
а часом погіршує і без того погані показники. І, як наслідок, процес еволюції
організаційних структур підприємств розвивається спонтанно і непередбачувано.
Розглянемо методику оцінки організаційної структури управління яка
передбачає віддзеркалення у формалізованому вигляді всіх основних сторін і
зв’язків функціонування і розвитку організаційної структури управління, тобто її
концептуальну модель. Показники оцінки, що рекомендуються, були вибрані на
основі принципів простоти, оперативності, економічності їх розрахунку, а також
повноти віддзеркалення функціонування об’єкту оцінки. Показники, згруповані по
блоках і рівнях, дають комплексне уявлення про об’єкт, створюючи інформаційну
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модель стану організаційної структури управління.
Ефективність організаційної структури управління може бути визначена як
функція від таких параметрів формальної моделі, як здатність досягнення
поставлених цілей, організаційна раціональність, здатність реагування на сигнали
зовнішнього середовища, виконання інтересів економічних агентів [3].
З наведеного вище отримуємо функцію ефективності організаційної
структури управління:
Е = f (Кц, Ко, Кзс, Кца),
(1)
де Кц – показник ефективності досягнення функціональних цілей;
Ко – показник ефективності складу системи і структури зв’язків;
Кзс – показник адаптації до змін в зовнішньому середовищі;
Кца – показник ефективності досягнення цілей економічних агентів.
Розглянемо показники ефективності складу системи і структури зв’язків (Ко).
Вони розбиваються на управління, що характеризують структуризацію (розміщення
елементів), рівень стосунків між елементами, що управляють, налагодженість
зв’язків між ними. Так, серед показників ефективності структуризації управління
будемо виділяти:
– гнучкість організаційної структури управління;
– раціональність організаційної структури управління;
– коефіцієнт глибини спеціалізації управлінських робіт.
Серед показників, що характеризують стосунки між елементами управління,
виділимо наступні:
– інформаційне навантаження;
– норма керованості по підприємству.
Серед показників ефективності формальних зв’язків в структурі управління
важливі такі показники:
– коефіцієнт сумісності зв’язків;
– об’єм зв’язку;
– регулярність зв’язку.
Таким чином, здійснивши аналіз за вказаними показниками, ми побачимо,
яку кількість зв’язків із зовнішнім середовищем здійснює персонал підприємства
та з якою частотою.
Досить важливі для оцінювання ефективності організаційної структури
управління підприємством є також показники ефективності досягнення
функціональних цілей. Наявність в структурі підприємства багатофункціональних
підсистем свідчить, що в них є свої специфічні цілі, відповідно до яких
організовується робота. Відповідність між цими цілями та інтересами досягається
шляхом ухвалення компромісних рішень, які б задовольняли членів різних груп.
Необхідно оцінити досягнення економічних і соціальних цілей, оскільки вони
властиві всім групам контрагентів підприємства. Економічність управлінської
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діяльності визначається шляхом зіставлення витрат на управління і витрат на
розміщення клієнтів продукції в цілому; прибутку, що припадає на управлінський
персонал, і його заробітної плати. Виконання соціально-функціональних цілей,
тобто відповідності управлінського персоналу потребам підприємства
визначається рівнем кваліфікації і досвіду працівників, їх здатністю якісно
виконувати свої посадові обов’язки.
Показники досягнення економічних цілей можна визначити за наступними
характеристиками:
– рівень управлінських витрат;
– ефективність діяльності апарату управління;
– залежність оплати праці апарату управління від прибутку.
Показники досягнення соціальних цілей будемо визначати за наступними
коефіцієнтами:
– коефіцієнт досвіду роботи за фахом;
– коефіцієнт досвіду роботи на посаді;
– коефіцієнт підвищення кваліфікації.
Ефективність досягнення цілей економічних агентів (показник Кца)
рекомендується оцінити методами: а) анкетного опитування двох груп суб’єктів –
технічного персоналу і управлінського персоналу, б) для з’ясування ступеня
задоволеності клієнтів (а при необхідності також і постачальників) визначенням
виконання умов договорів з ними. Друге доцільніше робити за допомогою аналізу
якості продукції, динаміки скарг, циклу виконання замовлення.
Таким чином, показники Ко, Кц, Кзс визначаються за частковими
показниками, а показник Кца розраховується за результатами анкетного
опитування. Проаналізований методичний підхід направлений на оцінку стану
організаційної структури управління і виявлення недоліків, негативних тенденцій
в її функціонуванні. При цьому враховується вплив дій з боку зовнішнього
середовища, що є значимим чинником в ринкових умовах економіки України.
Запропоновані показники, будучи збалансованою інформаційною моделлю,
якнайповніше охоплюють істотні характеристики об’єкту оцінки, відображають в
своїй сукупності існуючі сучасні підходи до розуміння суті ефективного
функціонування організаційної структури управління підприємством [2].
Таким чином, можемо зробити висновки щодо застосованих методик оцінки
ефективності організаційної структури підприємства. Перша з них базується на
побудові досить громіздкої економіко-математичної моделі із застосуванням
принципів системного підходу, але інформація, яка є продуктом такого аналізу,
має більш прикладний характер з точки зору оптимізації грошових потоків та
застосування певних економічних важелів чи інструментів зміни структури
управління. Друга методика базується також на економічних розрахунках, але в
поєднанні із методами анкетування та експертних оцінок, що не має такого
прикладного характеру, але дає змогу приймати обґрунтовані та зважені рішення
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щодо зміни саме в системі менеджменту підприємства, зачіпаючи лише
поверхнево економічні чинники саме в аспекті витрат на адміністративний апарат.
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ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЯКОСТІ
ВИРОБНИЧИХ АУТСОРСЕРІВ
к.е.н., доц. Горова К. О., Зайцев В. Д.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Вітчизняні промислові підприємства мають значний потенціал розвитку. На
даний момент в промисловості Україні налічується 420326 підприємств та 81850
приватних підприємців, що забезпечують робочими місцями 2334 тис. чоловік.
Проте, більшість підприємств знаходиться в кризовому стані. Це пов’язано з
відсутністю достатніх коштів на оновлення матеріальної бази, інноваційний
розвиток та впровадження нових технологій. Коефіцієнт зносу основних засобів
дорівнює 58%, лише 14,3% підприємств у 2017 році впроваджували інновації у
свою діяльність, а частка інноваційної продукції склала лише 0,7% в загальному
обсязі промислової продукції [1]. В результаті продукція вітчизняних
промислових підприємств в більшості не є конкурентоспроможною на світовому
ринку. Підприємства втрачають ринки збуту і не мають можливості для розвитку
за відсутності достатнього обсягу інвестицій. Така ситуація потребує
переосмислення організації їх діяльності та застосування новітніх форм кооперації
та спеціалізації, однією з яких є аутсорсинг. На нашу думку, аутсорсинг сьогодні –
це сучасна форма організації бізнесу, що сприяє глобалізації світової економіки та
створенню потужних віртуальних організацій навколо головного підприємства,
що володіє торговою маркою або брендом та надає усі інші бізнес-процеси,
включаючи виробництво, стороннім виконавцям, що зацікавлені в успіху спільної
справи нарівні з замовником, на довгостроковій, платній основі з метою
забезпечення ефективності діяльності, підвищення конкурентоспроможності та
стійкості підприємства, а також його гнучкості відповідно до поточних зовнішніх
умов [2]. Формуючи довгострокові господарські зв’язки із замовниками,
підприємства матимуть змогу перейняти провідний досвід, залучити новітні
технології, підвищити кваліфікацію персоналу та забезпечити стабільний ринок
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збуту своєї продукції.
Забезпечення успішного виходу українських промислових підприємств на
глобальний ринок виробничого аутсорсингу потребує розробки науковометодичних
рекомендацій
щодо
підвищення
конкурентоспроможності
підприємств на ньому. Для цього необхідним є визначення основних показників
привабливості підприємств регіону в якості виробничих аутсорсерів для
іноземних замовників.
Аналіз літературних джерел показав, що проведені дослідження в цьому
напрямку були присвячені переважно розробці та апробації методик о цінки
привабливих для розміщення аутсорсингових замовлень регіонів. Серед них
можна виділити рейтинг «Top 100 Outsourcing Destinations», що складається
компанією Tholons, рейтинг, розроблений М. Міневичем та Ф. Дж. Рітчером, а
також дослідження, що проводилися CEEOA (Centraland Eastern European
Outsourcing Association) [3-5]. Наведені методики враховують багато показників,
серед яких оцінка трудових ресурсів, макроекономічні та законодавчі показники,
умови ведення бізнесу, розвиненість інфраструктури, соціальне середовище, тощо,
та спільним для всіх досліджень є врахування вартості аутсорсингових послуг та
ризик їх передачі сторонньому виконавцю. Аналіз літературних джерел показав,
що вченими було недостатньо уваги приділено питанню оцінки привабливості
підприємств в якості виробничих аутсорсерів. До того ж оцінка здійснювалася
переважно на макрорівні, а дослідження щодо визначення привабливості окремих
підприємств як аутсорсерів взагалі не проводилася.
Можна стверджувати, що проводити оцінку привабливості підприємства як
виробничого аутсорсера неможливо без оцінки привабливості регіону або країни в
цілому. Визначення привабливості країни в якості виробничого аутсорсера
повинно поєднувати в собі дослідження привабливості на поточний момент часу
та потенційної привабливості. Потенційного замовника звісно цікавить, в яких
умовах йому доведеться працювати після розміщення замовлення і як швидко він
почне отримувати значний зиск від аутсорсингової угоди. Проте, аутсорсинг – це
стратегічне партнерство. Особливо, коли справа стосується рішення про
виробничий аутсорсинг, що пов’язаний зі значними інвестиціями, трансфером
технологій та перерозподілом обов’язків у виробничому ланцюгу. Тому при оцінці
привабливості аутсорсера необхідно використовувати показники, що
характеризуватимуть як його поточний стан, так і потенціал. На нашу думку, усі
показники слід розподілити на чотири основні групи: ресурси, інфраструктура,
середовище та географічне положення. Останній показник набуває особливої
важливості при виробничому аутсорсингу, оскільки замовника цікавитиме
розташування аутсорсера відносно суміжних підприємств виробничого ланцюга та
ринків збуту. Значну роль при прийнятті рішення про аутсорсинг гратиме
зручність та економічність транспортування сировини, комплектуючих та виробів
між підприємствами виробничого ланцюга. Тому зручне географічне
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розташування країни та її індустріальних центрів, проходження через них
транспортних коридорів значно підвищить шанси на отримання замовлення.
Група показників, що оцінюватиме наявні ресурси, має включати показники, що
характеризуватимуть наявні в країні трудові ресурси та їх очікувані зміни, наявні
виробничі ресурси, що включають сировину, матеріали, доступність окремих
комплектуючих, та наявні виробничі потужності існуючих промислових
підприємств. Показники інфраструктури повинні охарактеризувати доступність та
економічність транспорту та всіх видів зв’язку всередині країни. Особлива увага
має приділятися вільному виходу до мережі швидкісного Інтернету. Показники
середовища характеризуватимуть загальну ситуацію в країні, рівень корупції та
тінізації, ефективність законодавчої бази, економічне та політичне середовище.
Після оцінки привабливості країни як регіону, сприятливого для розміщення
замовлень на виробничий аутсорсинг, вже доцільно проводити оцінку
привабливості окремого підприємства в якості виробничого аутсорсера.
Пропонується проводити таку оцінку за показниками трудових ресурсів,
матеріально-технічної бази та інноваційного потенціалу підприємства, а також
досвіду виконання певних стадій виробничого циклу. Оцінка трудових ресурсів
дозволяє визначити, чи достатньо у підприємства персоналу для виконання
аутсорсингових завдань, чи володіє персонал необхідними навичками, досвідом та
освітою, чи є потенціал підвищення кваліфікації персоналу, чи схильні працівники
підприємства до навчання та підвищення кваліфікації. Для врахування ризиків
замовника необхідно визначити також плинність кадрів та вікову структуру
персоналу. Оцінка матеріально-технічної бази підприємства визначає, в якому
стані знаходяться основні засоби підприємства, ступінь їх зносу, наявність
необхідних виробничих потужностей для забезпечення виробничого процесу і
можливості їх розширення. Також потенційний замовник може розрахувати, які
додаткові інвестиції необхідно здійснити для приведення матеріально-технічної
бази підприємства в необхідний йому стан. Оцінка інноваційного потенціалу
необхідна для визначення готовності підприємства впроваджувати провідний
досвід та новітні технології замовника. І звісно, значну роль грає досвід
підприємства з виконання певних стадій виробничого циклу. Від результатів
оцінки цього показника залежить, чи можливо надати підприємству на аутсорсинг
весь цикл виробництва продукції, або окрему його частину, або лише складальні
операції.
Розроблені в роботі рекомендації щодо оцінки привабливості підприємства в
якості виробничого аутсорсера та визначення основних показників для її
проведення дозволяють при виборі аутсорсера врахувати не тільки конкуренто спроможність підприємства на ринку аутсорсингу, але й привабливість регіону, в
якому воно розташовано. Це дозволить міжнародним замовникам обрати
виконавців, враховуючи і географічне положення, й умови ведення бізнесу в
регіоні, і господарський стан та потенціал підприємства.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В УКРАЇНІ
Данилюк О. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Організаційна структура управління – це форма поділу праці, що закріплює
певні функції управління за відповідними структурними підрозділами апарата
управління. У широкому розумінні задача менеджерів полягає в тому, щоб обрати
ту організаційну структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам
підприємства, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї.
Найкраща структура – це та, яка найкращим чином дозволяє підприємству
ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно
розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників і, таким чином,
задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей із високою ефективністю.
Для ефективного функціонування сучасних підприємств необхідні, перш за
все, досконалі внутрішні зв’язки. Об’єднання різних частин підприємства в єдине
ціле забезпечується організаційною функцією менеджменту.
Практичним результатом виконання організаційної функції є: затвердження
структури виробництва, структури органів управління, схеми взаємозв’язків між
підрозділами; регламентація функцій, підфункцій, робіт і операцій, встановлення
прав й обов’язків органів управління та службових осіб; затвердження положень,
інструкцій; підбір, розстановка кадрів і формування штатів працівників у
керуючій та керованій системах.
Існує велика кількість визначень організаційної структури управління
виробництвом і відрізняються вони за рівнем деталізації досліджуваного
предмета.
Структура, яка відображає синтез взаємозв’язків різних елементів, що
функціонують для досягнення встановленої мети, називається організаційною.
Отже, організаційна структура будь-якої системи пов’язана з досягненням її
глобальної мети.
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Згідно з іншим визначенням, організаційна структура – це конструкція
організації, на основі якої здійснюється управління фірмою. Ця конструкція має
або формальний, або неформальний вираз і охоплює два аспекти:
– канали влади та комунікації між різними адміністративними службами та
працівниками;
– інформацію, яка передається цими каналами.
Організаційну структуру управління визначають також як категорію
менеджменту, яка відображає організаційний бік відносин управління і становить
єдність рівнів і ланок управління у їх взаємозв’язку.
Ланка управління – відокремлений орган (працівник), наділений функціями
управління, правами для їх реалізації, визначеною відповідальністю за виконання
функцій та використання прав.
Рівень управління – сукупність ланок управління на певному щаблі ієрархії
управління. Рівні управління, поєднуючи різні ланки, характеризують рівень
концентрації процесу управління і послідовність підпорядкування одних ланок
іншим зверху донизу.
Організаційна структура управління визначається також як склад,
взаємозв’язки та супідрядність організаційних одиниць (підрозділів) апарату
управління, які виконують різні функції управління організацією (підприємством).
Таким чином, на підставі усього вищесказаного, можна дати загальну
характеристику організаційній структурі, визначивши декілька положень, що
визначають її значимість: організаційна структура управління підприємства
забезпечує виконання усіх функцій менеджменту; структура організації визначає
права й обов’язки на управлінських рівнях; від організаційної структури залежить
ефективна діяльність підприємства, його виживання і процвітання; структура,
прийнята в конкретній формі, визначає організаційну поведінку її працівників.
Сучасний етап розвитку економіки України ставить нові вимоги до побудови
організаційних структур управління підприємствами. Так, забезпечення широких
можливостей для підприємництва зумовлює необхідність наступних змін в
організаційній структурі: підвищення ролі стратегічного планування (всупереч
переважаючим в даний час функціям оперативного управління) на вищих рівнях
управління; здійснення системної оцінки керівних кадрів з врахуванням
комплексних результатів їх праці, а також мотивації; тісну взаємодію між
торговельно-збутовими підрозділами, відділами, які займаються технічним
розвитком, і керівництвом підприємства.
У сучасних умовах господарювання організаційні структури управління
повинні передбачати функції, пов’язані з оцінкою ефективності підприємства
порівняно з світовим рівнем: систематичне порівняння рівня розвитку
підприємства з рівнем, досягнутим фірмами-конкурентами; порівняння технікоекономічного рівня продукції даного підприємства з світовими стандартами;
системний аналіз та оцінки ефективності власного виробництва, впровадження
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прогресивних принципів управління в окремих цілях; середньо- та короткотермінове планування з акцентом на фінансовому плані, який набуває
першочергового значення порівняно з іншими формами планування.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Дідо Г. Ю.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасних умовах аналіз товарних запасів є важливою складовою обліковоаналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств оптової торгівлі.
Важливим напрямом аналізу товарних запасів підприємств оптової торгівлі є
аналіз показників їх оборотності.
На сьогоднішній день проблеми методики та організації аналізу показників
оборотності товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі неодноразово
висвітлювались в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених:
І. А. Бланка, Т. О. Герасименко, Б. В. Гриніва, Л. І. Кравченка, А. А. Мазаракі,
В. С. Марцина, Г. В. Савицької та ін. Не применшуючи ролі наукових здобутків
перелічених вище вчених з питань обліково-аналітичного забезпечення управління
товарними запасами на підприємствах оптової торгівлі, слід зазначити, що низка
проблем теоретичного, організаційного, методичного та прикладного характеру
поки що нерозв’язані. Це пояснюється тим, що сьогодні в основу діяльності
підприємств оптової торгівлі покладаються сучасні бізнес-моделі, які
передбачають застосування складних механізмів товаропросування та дистрибуції,
передового досвіду у сфері складської та транспортної логістики, дієвих
інструментів ціноутворення тощо. Внаслідок цього на підприємствах оптової
торгівлі зростає потреба у підвищенні рівня аналітичності управлінської
інформації, зокрема, в частині управління товарними запасами.
До переліку основних аналітичних показників, які використовують для
потреб управління товарними запасами, слід віднести показники оборотності.
Оборотність товарних запасів – це один із показників, що характеризує
інтенсивність використання фінансових ресурсів, вкладених в товарні запаси. Роль
даного показника в управлінні діяльністю підприємств роздрібної торгівлі полягає
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в наступному: по-перше, показник оборотності виступає фінансовим індикатором
при плануванні закупівель та продажу товарів; по-друге, показник оборотності
досить часто використовується для потреб оперативного контролю за станом та
рухом товарних запасів; по-третє, на багатьох підприємствах торгівлі показник
оборотності часто використовується для оцінки діяльності окремих менеджерів,
підрозділів, центрів відповідальності та торговельних підприємств.
З економічної точки зору оборотність товарних запасів відображає
інтенсивність функціонування оборотного капіталу, який зосереджений у вигляді
товарних запасів, а з фінансової – це час, протягом якого фінансові ресурси
підприємства перебувають у формі товарних запасів. Висока оборотність товарних
запасів говорить про раціональність їх використання, оскільки кожен їх оберт
приносить підприємству прибуток.
Для оцінки оборотності товарних запасів використовують два показники – це
оборотність товарних запасів в разах та тривалість обороту. Оборотність в разах
показує, скільки обертів здійснили товарні запаси торговельного підприємства в
досліджуваному періоді. Для розрахунку цього показника використовують
формулу (1):
.,
(1)
де Ор – коефіцієнт оборотності товарних запасів в разах;
ТО – товарооборот;
ТЗс – середній розмір товарних запасів за період, який аналізується.
Зауважимо, що в процесі розрахунку цього показника на підприємствах
оптової торгівлі потрібно прийняти до уваги, що наявні на цих підприємствах
товарні запаси не пов’язані з транзитним товарооборотом. Тому при розрахунку
даного показника використовують лише дані про оптово-складський товарооборот.
Показник тривалості обороту в днях – це величина, яка відображає час, за
який товарні запаси здійснюють один оберт. Розрахунок цього показника
проводять за формулою:
.,
(2)
де Од – тривалість обороту в днях;
ТОд – одноденний товарооборот.
Також даний показник можна розрахувати за формулою (3):
,

(3)

На підприємствах оптової торгівлі аналіз показників оборотності товарних
запасів проводять загалом по підприємству та в розрізі товарних найменувань та
груп товарів, складів, а також часових періодів. В ході аналізу розраховані
показники оборотності порівнюють із показниками минулих періодів, плановими
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та цільовими показниками. Окрім цього, важливо порівняти між собою показники
оборотності окремих товарних груп.
Під час аналізу оборотності товарних запасів значну увагу приділяють
причинам її зростання чи зниження. Факторний аналіз оборотності товарних
запасів передбачає вивчення впливу таких факторів:
– зміна обсягу оптово-складського товарообороту;
– зміна обсягів товарних запасів;
– зміна структури оптово-складського товарообороту.
Загалом, методика аналізу показників оборотності товарних запасів
передбачає: розрахунок загальних показників оборотності та порівняння їх
фактичних значень із запланованими та показниками оборотності попередніх
періодів; розрахунок показників оборотності окремих товарних груп, магазинів
тощо та порівняння їх фактичних значень із запланованими та показниками
оборотності попередніх періодів; розрахунок суми коштів, вивільнених (додатково
залучених) з обороту (в оборот) внаслідок зміни оборотності; проведення
факторного аналізу оборотності товарних запасів; пошук шляхів підвищення
оборотності товарних запасів.
Отже, в сучасних умовах аналіз оборотності товарних запасів відіграє
важливу роль в управлінні, а інформація, отримана в ході його проведення, є
затребуваною на усіх етапах руху товарних запасів на підприємствах оптової
торгівлі.
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) ТА АНАЛІЗ ЙОГО
ПОКАЗНИКІВ
Довганюк Л. Р.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Кожне підприємство регулярно складає звіти про свою фінансовогосподарську діяльність. Це необхідно для успішної роботи з інвесторами,
кредиторами, покупцями тощо, для науково обґрунтованого планування діяльності
підприємства, для визначення бази оподаткування і, нарешті, для виконання вимог
законодавства [5, с. 37].
Основним звітним документом підприємства є бухгалтерський баланс, який
являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану підприємства
на певну дату. Баланс дає змогу зробити оцінку найсуттєвіших ознак фірми. Саму
процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати баланс –
важлива професійна характеристика фінансиста, яка дає йому можливість
складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими
параметрами підприємства. До того ж уміння читати фінансові звіти допомагає
фінансовому аналітику скласти правильну думку про фінансовий стан і виробничу
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діяльність інших компаній [2, с. 70].
Згідно НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» баланс (звіт
про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на
певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Баланс підприємства
складається на кінець останнього дня звітного періоду. Бухгалтерський баланс
відображає господарські засоби підприємства в двох аспектах: з одного боку, за їх
складом і розміщенням, з другого – за джерелами їх формування і цільовим
призначенням. Всі засоби в балансі групуються й узагальнюються в грошовому
вимірнику. Для того, щоб відобразити стан засобів, баланс складається на
визначений момент, тобто на кінець останнього дня звітного періоду. Через те, що
в балансі відображається тільки стан засобів, тобто показники відображаються в
статиці, а не в динаміці, він не характеризує рух і використання засобів та джерел.
Цю інформацію отримують з даних поточного бухгалтерського обліку і системи
бухгалтерських рахунків [1, с. 68-69]. Структуру Плану рахунків зорієнтовано на
потреби складання балансу та інших форм фінансової звітності.
Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про
економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру,
ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватися до змін
середовища, в якому воно функціонує [4, с. 155].
Найбільш інформативною формою для аналізу й оцінки фінансового стану
підприємства служить бухгалтерський баланс (форма № 1). Баланс відображає
стан майна, власного капіталу та зобов’язань підприємства.
Основне завдання балансу – передача інформації тим, хто її використовує,
для прийняття відповідних рішень. В умовах ринкової економіки фінансова
звітність стає важливим засобом комунікації і одним з головних елементів
інформаційного забезпечення фінансового аналізу.
В сучасних умовах господарювання кожне підприємство повинно
забезпечувати себе відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для
здійснення господарської діяльності. Здатність підприємства забезпечувати свою
господарську діяльність фінансовими ресурсами в значній мірі визначається його
фінансовим станом [3, с. 85].
Найважливішими спеціальними прийомами аналізу фінансового стану є
порівняльний або просторовий аналіз. Він забезпечує співставлення показників
досліджуваного періоду з аналогічними плановими, попередніми, нормативними,
середніми або найкращими (еталонними) показниками, які розглядаються як база
порівняння. В процесі використанні даного методу аналізу розраховується розмір
абсолютних і відносних відхилень порівняльних показників. Обов’язковою
умовою зіставлення порівняльних показників є єдність методики їх розрахунків та
порівняність календарних періодів часу [2, с. 47].
Порівняльний аналітичний баланс зводить в одне ціле і систематизує ті
розрахунки і прикидки, які зазвичай виконує кожний аналітик, вивчаючи баланс.
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Схемою порівняльного аналітичного балансу охоплено більшість важливих
показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану.
Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і
вертикального аналізу. Горизонтальний аналіз балансу полягає в побудові однієї
або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники
доповнюються показниками динаміки. Наступною аналітичної процедурою є
вертикальний аналіз – представлення фінансового звіту у вигляді відносних
показників. Таке подання дозволяє побачити питома вага кожної статті балансу в
його загальному підсумку.
Наступним етапом дослідження є аналіз ліквідності і платоспроможності. Під
ліквідністю підприємства слід розуміти його здатність покривати поточні
зобов’язання оборотними активами, строк перетворення яких у грошові кошти
відповідає строку погашення зобов’язань. Отже, основною ознакою ліквідності є
формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими зобов’язаннями. Чим більше є це перевищення, тим сприятливіше
буде фінансовий стан підприємства з позиції його ліквідності. Якщо величина
оборотних активів недостатньо значна по відношенню до короткострокових
зобов’язань, поточний фінансовий стан підприємства нестійкий і може виникнути
ситуація, коли підприємство не буде мати достатньо грошових коштів для
розрахунків по своїх зобов’язаннях. Платоспроможність означає наявність у
підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по
короткострокових зобов’язаннях, які потребують негайного сплачення.
Ліквідність балансу – це можливість швидко мобілізувати активи для погашення у
відповідні строки платіжних зобов’язань [2, с. 150].
Наступним етапом дослідження є аналіз фінансової стійкості підприємства.
Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого
раціональне їх використання є гарантією наявності власних коштів, стабільної
прибутковості та забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації
продукції. Метою аналізу фінансової стійкості підприємства є забезпечення його
розвитку переважно за рахунок власних коштів при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності при мінімальному рівні підприємницького
ризику.
Фінансова стійкість підприємства характеризується системою абсолютних і
відносних показників. Узагальнюючим абсолютним показником фінансової
стійкості є достатність (або нестача) джерел коштів для формування запасів і
витрат, тобто різниця меж величиною джерел і загальною величиною запасів і
витрат. Поряд з абсолютними показниками, фінансову стійкість підприємства
визначають також відносні показники (фінансові коефіцієнти), які характеризують
структуру джерел фінансових ресурсів та ступінь залежності від кредиторів та
інвесторів [5, с. 46].
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність безпосередньо
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залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності.
Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це сприятливо
впливає на фінансове становище підприємства. Стійкий фінансовий стан
підприємства – це підсумок грамотного і вправного управління всім комплексом
факторів, безпосередньо визначає результати господарської діяльності
підприємства.
Отже, фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності
підприємства повинна забезпечувати планомірні надходження і витрачання
фінансових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення
раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне
його використання.
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ДИЛЕРІВ І НЕЗАЛЕЖНИХ
ТОРГОВЦІВ ЯК УЧАСНИКІВ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ
Дубина М. О., Тимків Д. О.
Науковий керівник – д.е.н., доц. Міщук І. П.
Львівський торговельно-економічний університет
В нормативно-правовому полі України з питань торговельного права
законодавчого визначення понять «дистрибутор» та «дилер» не існує. В багатьох
літературних джерелах дистрибутори, як правило, визначаються як відносно
великі торговельні фірми, які мають прямі поставки від виробника (офіційний
дистрибутор, генеральний дистрибутор і т. п.), власні склади, займаються
продажем товарів від свого імені і за свій рахунок, самі несуть всі ризики,
пов’язані з псуванням або втратою товарів, а також неплатоспроможності
покупців, і які, в свою чергу, формують свою дилерську мережу [2].
Деякі автори стверджують, що дистрибутори як торговельні посередники
мають місце лише в системах експорту (імпорту) товарів, виступаючи
представниками фірми-експортера (імпортера) на території країни чи регіону [3];
що «…дилер – це той же дистрибутор, але з меншими повноваженнями і правами та
з меншою територією, на якій він здійснює свою діяльність» [2], тобто поняття
дилера та дистрибутора є тотожними. Вважаємо, що тоді не враховується
принципова умова визначення для торговельного посередника статусу дилера, а
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саме – його комерційна взаємодія безпосередньо зі споживачем: основна
відмінність дилера від дистрибутора – це робота безпосередньо з кінцевим
споживачем. Варто зауважити, що в переважній більшості визначень мова йде про
дилера як продавця товарів індивідуальним споживачам у порядку роздрібної
торгівлі або про реалізацію товарів малими партіями (т. зв. «дрібний гурт»)
підприємствам, що використовують дану продукцію для виробничих потреб;
аналогічним є придбання продукції виробничо-технічного призначення у разі її
оптових поставок суб’єктам господарювання.
Загальновизнаним є твердження, що дилер – це найбільш наближений до
споживачів торговець, який здійснює операції від свого імені та за свій рахунок і є
незалежним від виробника й дистрибутора. Традиційно дилер закуповує оптові
партії товарів відповідно до укладеної угоди про надання права на продажі
продукції (дилерський договір), в межах якої також оформлюється договір
купівлі-продажу конкретної партії товарів, після оплати якої дилер стає повним її
власником (а відносини з виробником за цією угодою припиняються). Як
наслідок, подальший збут придбаного товару дилер здійснює самостійно, але, на
відміну від традиційної практики реалізації незалежним торговцем придбаних за
договором купівлі-продажу товарів, у даному випадку продажі мають
здійснюватися з дотриманням умов щодо провадження активної збутової
політики, дотримання авторських прав компанії-виробника, цін реалізації,
мінімальних обсягів продажів за визначений період часу, організації реклами,
передпродажного сервісу (демонстраційні зали, виставки-продажі), технічного
обслуговування, інформування про продажі та інших зобов’язань дилера,
визначених в угоді про надання права на продажі, зокрема – дотримання інтересів
товаровиробника щодо забезпечення умов продажу для його товарів не гірших,
ніж по товарах інших виробників. Наголосимо, що для продовження комерційних
відносин з товаровиробником дилер повинен укласти новий договір на придбання
і постачання наступної партії товару. За таких умов свій економічний інтерес
дилер забезпечує, заробляючи гроші на відсотках від фактично реалізованого
товару підприємства-виробника. При цьому, відповідно до укладеної дилерської
угоди, дилер має можливості користуватися послугами служби технічної підтримки
товаровиробника, гарантіями постачання товаровиробником якісної продукції з
всіма необхідними дозволами для її реалізації, отримувати детальну документацію
щодо реалізовуваної продукції; також товаровиробник зобов’язується надавати
дилерові компенсацію частини витрат на виготовлення рекламної продукції (за
умови закупівель більшого, ніж обумовлено в угоді, обсягу), а також інформувати
дилера про нові товари. Наведений перелік додаткових зобов’язань дилерів
найбільшою мірою характерний для товарів масового попиту, які відзначаються
складністю технічних характеристик і потребами в забезпеченні гарантійним і
післягарантійним сервісом, а тому саме за участі підприємств-дилерів у сучасній
економіці організовується торгівля автомобілями, засобами мобільного зв’язку.
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Видове різноманіття дилерів, на відміну від дистрибуторів, не відзначається
особливою складністю: з врахуванням спеціалізації (за асортиментною ознакою
реалізовуваних товарів) виділяють групи універсальних (широкий спектр товарів),
комбінованих (обмежена кількість споріднених товарних груп), спеціалізованих (у
межах товарної групи) та вузькоспеціалізованих (одна товарна підгрупа) дилерів; за
належністю до дилерської мережі розрізняють поодиноких дилерів та дилерів, що
входять у дилерську мережу [1, с. 330], за рівнем повноважень на представництво
товаровиробника розрізняють ексклюзивних (єдиний представник товаровиробника
в конкретному регіоні, наділений винятковими правами реалізації його продукції та
здійсненням її гарантійного технічного обслуговування) та авторизованих
(відповідає перед споживачем за продану ним продукцію, але не є єдиним
представником виробника, співпрацюючи з ним на умовах договору франчайзингу)
дилерів. На практиці зустрічається поняття «субдилер», під яким розуміють
суб’єктів господарювання (як правило, приватних підприємців), які на умовах
франчайзингу виконують операції з реалізації продукції споживачам від імені
дилера і за його рахунок, надаючи при цьому гарантійні зобов’язання від імені
основного продавця завдяки доступу до його сервісної бази та укладеним
домовленостям з сервісними центрами; зазвичай субдилери не володіють
висококваліфікованим персоналом, складськими приміщеннями, здійснюють
продаж продукції (товарів) у невеликих об’єктах роздрібної (в т. ч.
дрібнороздрібної) торговельної мережі; досить часто такі субдилери одночасно
задіяні в системах дистрибуції різних товаровиробників.
В господарській практиці подібні проблеми зустрічаються і в діяльності
багатьох суб’єктів господарювання, які, попри наявність укладених дилерських
договорів (угод купівлі-продажу), отримавши від певних товаровиробників або
дистрибуторів статус авторизованих дилерів і продаючи їх продукцію на
регіональних ринках, реально функціонують як звичайні роздрібні торговці,
оскільки не забезпечують інших вимог комерційної взаємодії у системі
дистрибуції. Основна відмінність між функціональними торговельними
посередниками та традиційними оптовими і роздрібними торговцями полягає в
наявності у перших статусу, прав і повноважень на здійснення представницької та
посередницької діяльності від імені товаровиробників, що закріплюється
відповідними юридичними документами та зобов’язаннями, у той час, як
традиційні торговці діють як незалежні торговельні посередники, не обмежені
жодними зобов’язаннями з питань реалізації продукції конкретних товаровиробників.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ
Дуплій М. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Тучковська І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Без надання маркетингового характеру управлінню бізнес-процесами
практично неможливо досягти ринкових успіхів. Саме це зумовлює необхідність і
поширення маркетингового стилю управління, основними ознаками якого є такі:
1) надання першочергової уваги проблемі виявлення і врахування потреб та
інтересів споживача – поточних і перспективних;
2) постійний аналіз і врахування комплексу факторів, що впливають на умови
діяльності компанії;
3) спрямованість на постійне використання комплексу маркетингових
комунікацій зі споживачами;
2) висування на ключові позиції управлінців, які відповідають за розробку і
реалізацію маркетингової стратегії і політики компанії.
Маркетинг означає системний підхід до управлінської діяльності з чітко
поставленою метою, ретельно розробленою системою заходів щодо досягнення
цієї мети і відповідними організаційно-технічними, комерційними і фінансовими
механізмами для її здійснення [2].
Саме через постійне коригування і пристосування власної стратегії готельноресторанний комплекс (ГРК) може розраховувати на міцне положення на ринку і
залишатись на цьому ринку досить довгий час. Представлений нами процес
планування передбачає послідовне прийняття стратегічних рішень. Будь-який ГРК
оцінює ситуацію, визначає стратегічні альтернативи, оцінює їх, формулює
завдання, розподіляє ресурси, планує реалізацію стратегії і, нарешті, необхідні
корективи. Однак, в реальних умовах всі розглянуті нами етапи проходять
паралельно.
Стратегія ГРК покликана координувати зусилля всіх його співробітників,
вказуючи шлях, яким потрібно слідувати, цільові ринки компанії і форми
обслуговування клієнтів, способи досягнення стійких конкурентних переваг.
Маркетингове середовище постійно змінюється: ринкові можливості і загрози
виникають, змінюються і зникають, тому мета стратегічного маркетингу полягає в
тому, щоб, розпізнавши ринкові можливості і загрози, розвивати можливості та
знешкоджувати загрози. Основне завдання аналізу маркетингового середовища
полягає в тому, щоб на основі знання стану та перспектив розвитку середовища
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узгодити вплив середовища з потребами цільового ринку, цілями та
можливостями ГРК.
Фактори маркетингового середовища розрізняють також залежно від
можливості чи неможливості фірми впливати на них. За цією ознакою
маркетингове середовище поділяється на керовані і некеровані фактори. До
керованих факторів належать ті, якими фірма безпосередньо управляє, тобто
формує, змінює, контролює їх. До них належать елементи маркетингового
комплексу та фактори, пов’язані з процесом управління маркетингом. До
некерованих факторів належать ті, на які фірма не може безпосередньо впливати.
Процес аналізу маркетингового середовища здійснюється у такій
послідовності: огляд основних факторів середовища і з’ясування тих факторів, які
впливають на розвиток фірми, визначення напрямів безпосереднього впливу цих
факторів; оцінка стану середовища та виявлення небажаних факторів, які можуть
виникнути; вивчення специфічних факторів середовища в аспекті кожного
маркетингового сектора, в якому діє фірма; аналіз стратегічних позицій ГРК;
аналіз маркетингових можливостей та загроз; визначення необхідної для фірми
стратегічної позиції, рекомендації щодо формування стратегії.
Прогнозування можливого впливу та наслідків змін маркетингового
середовища охоплює аналіз ретроспектив та прогнозування майбутнього
становища за поточним розвитком подій. Основна мета дослідження оточуючого
бізнес-середовища полягає в усвідомленні нових маркетингових можливостей.
Маркетингові можливості ГРК – сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових
дій, завдяки яким вона може досягти конкурентних переваг на ринку збуту.
Маркетингові загрози – це несприятливі тенденції розвитку маркетингового
зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на ринкові позиції ГРК.
Сильні сторони фірми – це її визначні особливості, які дають змогу визначити і
сформувати конкурентні переваги. Слабкі сторони – це ті показники, які
визначають її конкурентну вразливість. SWОТ-аналіз передбачає групування
факторів маркетингового середовища на зовнішні та внутрішні та їх аналіз з
позиції визначення позитивного чи негативного впливу на маркетингову
діяльність ГРК.
Основні завдання, які вирішуються в процесі проведення SWОТ-аналізу,
наступні: виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам
фірми; визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження
їхнього впливу; виявлення сильних сторін ГРК й співставлення їх з ринковими
можливостями; визначення слабкостей ГРК та розроблення стратегічних напрямів
їх подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її
стратегічних пріоритетів.
Під час проведення маркетингових досліджень слід звернути особливу увагу
на вивчення поведінки споживачів та діагностику мікросередовища ГРК. Можна
виділити наступні найважливіші напрямки вивчення поведінки споживачів послуг
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[1]: 1) ставлення споживачів до самої фірми; 2) ставлення до різних аспектів
діяльності компанії по окремих елементах комплексу маркетингу; 3) рівень
задоволення запитів споживачів; 4) наміри та мотивація споживачів послуг; 5)
ухвалення рішення про купівлю; 6) поведінка споживачів після надання послуги.
Але головна складова підвищення ефективності ГРК – це орієнтація на ринок, на
попит, на задоволення інтересів споживачів. У цьому процесі динамічну роль
повинна виконувати оптимально розроблена й реалізована програма маркетингу.
Управляти маркетингом – це значить так побудувати системи збору інформації,
ринку збуту, організації реклами, збутових операцій та обслуговування, щоб
забезпечити максимальну ефективність за мінімальних витрат на маркетинг.
Маркетингові стратегії слід втілювати в життя за допомогою комплексних
програм, які включають заходи щодо поліпшення якості товару, цінової політики,
формування попиту, стимулювання надання послуг й реклами, організації
технічного сервісу та розширення асортименту пропонованих послуг.
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ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДИНГУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ
Жмачинський С. А.
Науковий керівник – к.т.н., доц. Орлова В. М.
Університет ім. А. Нобеля
Брендинг – це не тільки те, що ваш цільовий ринок вибирає вас як на
змагання, а й переконує ваші перспективи, що ви єдиний, хто може вирішити
їхню проблему. Ваш бренд є активом, що має пряму грошову вартість. За даними
Market Street Research, численні дослідження вказують на те, що сила бренду
компанії безпосередньо впливає на фінансові показники, такі, як ефективність
продажу, частка ринку та маржа. Інвестиції, які компанія робить для свого
бренду, забезпечать грошову різницю як у короткостроковій, так і в довго строковій перспективі.
Існують такі способи та приклади ефективного брендингу, що вплинули на
найнижчий рівень ринку «бізнес-бізнес» багатьох компаній:
Бренд – це потужний інструмент ринку.
Бренд включає в себе повний досвід споживача від продукту і компанії, що
робить його потужним інструментом для отримання важелів ринку. Apple,
наприклад, побудував свій бренд на основі пристрасті та інновацій її засновника, і
вона отримала визнання для задоволення бажань і потреб сучасних споживачів.
Впізнаваність марки отримали справедливу частину частки ринку в перші дні
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персональних комп’ютерів, і тому бренд все ще залишається лідером ринку в цій
галузі, як технологія авансів. Apple відстоює його позитивний імідж шляхом
зв’язку з споживачами і робить все можливе для задоволення їхніх потреб.
Хороша ділова етика і креативність компанії також підтримують позиції компанії
на ринку.
Інтеграція маркетенгу і брендингу.
Інтегрована стратегія для ринку і брендингу є однією найбільш ефективних
для збільшення своєї частки на ринку. Так, готельна лінія «Renaissance» компанії
Marriott продає свої номери як житло для ділових мандрівників, що зацікавлені
культурою та мають досвід у цьому напрямку. Компанія побудувала цей імідж
бренду шляхом створення інтерактивного веб-сайту, що дозволяє відвідувачам
вивчати визначні пам’ятки поблизу кожного готелю. Це стратегія, яка заробила
компанії вигідне місце серед цільового сегменту ринку.
Покращення рентабельності інвестицій та ефективності продажів.
Різнобічне повідомлення про бренд впливає на кожен рівень послідовності
продажів. Це може підвищити рівень відгуків, створити нових потенційних
клієнтів, відкрити нові двері та загалом підвищити ефективність продажів.
Наприклад, інтернет-магазин роздрібної торгівлі взуття Zappos привернув увагу
до свого бренду одягом, що відповідає міцній політиці повернення та
обслуговування клієнтів, що йде далі і далі. Ідея «безпомилкового» он-лайншопінгу взуття була в Zappos з самого початку. Такі функції, як цілодобове
обслуговування клієнтів та 365-денний режим повернення, гарантують, що
покупці Zappos будуть задоволені. Їх підзаголовок відноситься до їх конкурентної
переваги «Powered by Service». Однією з найпопулярніших стратегій є «Якщо
взуття підходить, одягайте його. Якщо ні, відправте його назад – на безоплатній
основі для вас – тому що величезний інвентар практично гарантує, що ви знайдете
щось інше, що вам сподобається».
Zappos не єдина роздрібна мережа з безкоштовною доставкою, але вони
вигадали ідею, зробивши процес повернення конкурентною перевагою, будуючи
імідж свого бренду навколо таких корисних послуг для своїх клієнтів. Сьогодні
ринок взуття в Інтернеті становить близько 3 млрд. дол., а Zappos займає п’яту
частину ринку. З 4 млн клієнтів компанія щорічно збільшує свої продажі вдвічі з
1999 року.
Різногалузевий бренд створює синергію.
Компанія, яка має сильний, уніфікований імідж та популярний бренд, може
використати всі елементи своєї стратегії, щоб підтримувати один одного, від веб сайту до реклами. Логотип Amazon був ідеальним вибором, коли мова йшла про
створення стійкого бренду. Стрілка вказує від a до z (стосується англійського
алфавіту), щоб показати, що Amazon несе усе, що можна собі уявити, а крива
стріла нагадує задоволену посмішку.
Використовуючи логотип у всіх ринкових комунікаціях, упаковці,
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соціальних мережах та додатках, компанія Amazon створила дуже згуртований
бренд. Вони також мають інтуїтивно зрозумілий дизайн та чисту організацію в
усіх додатках і на веб-сайті, тому ви можете легко переглядати будь-яку
платформу компанії. Сьогодні логотип «Amazon» настільки впізнаний, що
більшість людей може розповісти про фірмову «стрілку» і звідки взялась та
коричнева картонна коробка.
Ребрендинг покращує продуктивність.
Ребрендингова кампанія може не тільки дихати новим життям у вашому
бізнесі, але й стати внутрішньою точкою згуртованості. Новий напрям та
стратегія забезпечують внутрішнє вирівнювання, уніфікує та покращує
продуктивність.
У 2011 році компанія British Airways прийняла рішення вжити заходи для
стимулювання підтримки бренду серед його 32000 співробітників перед початком
ребрендингу компанії. Компанія страждала від внутрішніх змін, включаючи такі
проблеми, як страйк екіпажу в салоні та глобальну рецесію, що призвело до того,
що моральний стан співробітників авіакомпанії був на низькому рівні.
Використовуючи привабливі інформативні, інтегровані та мотиваційні кампанії,
авіакомпанія прагнула об’єднати різну робочу силу, починаючи з екіпажу літака,
інженерів і закінчуючи працівниками багажних відділень та бек-офісу. Соціальні
медіа, додатки та мотиваційне відео були ключовою частиною стратегії. Більш
традиційні канали, такі як друк, форуми та інтрамережі, також відіграли свою
роль. British Airlines змогли повідомити про нову структуру власності, про кращу
економічну перспективу, змогли вирішити суперечки з питань екіпажу і,
найголовніше, перемогти пристрасть та віру в бренд. Вони створили новий спосіб
мислення, який поставив клієнтів у центр всього, що вони роблять, і їхня робоча
сила може зіграти свою роль. Також їхня сильна внутрішня купівля дозволила їм,
завдяки своїм комунікаціям та дослідженням ринку, розвивати стійкий тон та
емоційний зв’язок зі своєю аудиторією разом із заголовком «Fly. To serve» (з англ.
«Літати. Служити»).
У деяких ситуаціях ринок може бути, в першу чергу, ціновим. Тому компанія
з найнижчими цінами продукту іноді захоплює найбільшу частину ринку. Однак,
сила брендингу очевидна. Такі лідери безалкогольних напоїв, як Coca-Cola і Pepsi,
наприклад, постійно будуть генерувати більше продажів, ніж дешевші за цінами
конкуренти.
Як наголошує креативний маркетер, спікер і автор книг на тему брендингу, в
тому числі книги «Все про них», Брюс Теркел: «Аби створити потужний бренд,
потрібно відкинути стратегію, орієнтовану на компанію, зосередившись,
натомість, на клієнтові. І заразом пам’ятати, що насправді люди купують не лише
ваш продукт, – вони купують вас самих!». Отже, дивлячись на приклади
компаній, що досягли успіху на ринку і стали одними з кращих конкурентів у
своїй галузі, можна сказати, що реклама і зусилля для задоволення всіх потреб
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споживачів – це не єдині фактори, що впливають на продуктивність бізнесу.
Позитивний імідж є життєво важливим для успіху в бізнесі, а бренд є набагато
більше ніж знайоме ім’я, відображене за допомогою традиційних рекламних
стратегій.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ПІДПРИЄМСТВА В ФОРМАТІ «ВИТРАТИ-ЧАС-ЯКІСТЬ»
к.е.н., доц. Заярна Н. М., Рехліцький Р. Р., Семків Б. Ю.
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасних умовах невизначеності,
динамічності,
недостатньої
прогнозованості загальноекономічних процесів, складності у конкретизації
цілеспрямованості функціонування виробничо-господарських систем проблема
визначення реальної результативності діяльності підприємств є актуальною.
Неоднозначність підходів науковців до понять «ефективність» і «результативність»
діяльності і функціонування сучасних суб’єктів ринкової економіки зумовлює
необхідність уточнення змісту цих категорій, визначення параметрів їх прояву, а
також їх взаємозв’язок. Так, термін «ефективність» означає те, скільки витрат
ресурсів необхідно понести для досягнення результату. Це поняття
використовується в контексті зменшення витрат та прийняття управлінських
рішень, спрямованих на їх мінімізацію. Термін «результативність» визначається як
рівень успішності досягнення бажаного результату, пов’язаний з результатом
певного процесу та застосовується в контексті збільшення результатів.
Результати діяльності підприємства традиційно вимірюються у фінансовому
відображенні. Головним критерієм при цьому є рівень прибутковості
підприємства. Такий підхід може бути вірним, але тільки у короткотерміновому
періоді. Для довготермінового функціонування підприємства недостатньо
отримати прибуток, ще необхідно забезпечити відповідний рівень розвитку
підприємства. З точки зору довгострокової перспективи результати підприємства
прирівнюються до доданої вартості, яку підприємство створює, а джерелом
створення цієї вартості є бізнес-процеси підприємства.
У сучасній економіці кожне підприємство володіє унікальною низкою бізнес процесів, які є основними факторами створення доданої вартості підприємства, та
можуть характеризуватися визначеними економічними показниками, що оцінюють
результативність підприємства. Функціональне призначення та значущість бізнес процесів підприємства у формуванні доданої вартості розкриваються при їх
декомпозиції за певними критеріями. Найбільш вагомими для створення вартості
промислових підприємств є основні бізнес-процеси, результатом яких є створення
доданої вартості підприємства та бізнес-процеси розвитку, які забезпечують
формування доданої вартості на новому рівні показників та мають значення для
довгострокового функціонування підприємства.
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Основні бізнес-процеси забезпечують отримання доходу та складають
основний бізнес підприємства. Бізнес-процеси розвитку забезпечують отримання
прибутку в довгостроковій перспективі через процеси перетворення або
вдосконалення продуктів та інфраструктури підприємства, сприяють формуванню
нового рівня показників бізнес-процесів підприємства.
На основі ключових бізнес-процесів підприємства можуть бути визначені
економічні показники, що відображають результативність діяльності підприємства.
Функціональне призначення та значущість бізнес-процесів підприємства у
формуванні доданої вартості розкриваються при їх декомпозиції за певними
критеріями. Найбільш вагомими для створення вартості виробничих підприємств є
основні бізнес-процеси, такі як «Постачання», «Виробництво» та «Збут»,
результатом яких є створення доданої вартості підприємства.
Для оцінювання бізнес-процесів вважаємо за доцільне використати критерії,
які формують своєрідний тривимірний простір «витрати-час-якість». Такий
контекст критеріального формату є актуальним у багатьох сучасних системах
вимірювання показників діяльності підприємств. Оцінювання бізнес-процесу з
точки зору троїстої обмеженості «витрати-час-якість» не вимагає додаткового,
поряд з ним, розгляду інших показників, що викликано взаємопов’язаністю та
взаємозалежністю цих груп показників один від одного. Показовим індикатором
витрат є коефіцієнт витратомісткості, який визначається як співвідношення
витрат, пов’язаних із певним бізнес-процесом підприємства, до чистого доходу від
реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства. Індикатором з точки зору часу є
показник тривалості бізнес-процесу, який відображає кількість днів
функціонування циклу бізнес-процесу підприємства. Показники якості бізнеспроцесів є найбільш різноманітними. Вони є індивідуальними для кожного бізнеспроцесу та унікальними для окремого підприємства, на відміну від показників
часу та вартості, які є універсальними.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
к.е.н. Канцір І. А.
Національний університет «Львівська політехніка»,
Козловський О. М.
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
Фінансовий контролінг – це система моніторингу пріоритетних напрямів
фінансової діяльності підприємства, мета якої полягає у своєчасному виявленні
відхилень фактичних показників діяльності від прогнозних та прийнятті
оперативних управлінських рішень, скерованих на мінімізацію негативного
впливу даних явищ на економічний результат.
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Фінансовий контролінг виступає у якості інформаційної платформи
прийняття управлінських рішень щодо формування, використання та розвитку
фінансових ресурсів суб’єкта господарювання.
Функціями фінансового контролінгу вважаються:
– моніторинг за процесом реалізації фінансової політики суб’єкта
господарювання;
– визначення показників абсолютного та відносного відхилення фактичних
результатів діяльності від прогнозованих;
– фінансова діагностика;
– розробка оперативних управлінських рішень щодо нормалізації фінансової
діяльності господарської одиниці;
– коригування місії та окремих показників фінансового розвитку.
Побудова системи фінансового контролінгу на підприємстві базується на
певних принципах, основними з яких є:
1. Спрямованість системи фінансового контролінгу на реалізацію розробленої
фінансової стратегії підприємства. Для того, щоб бути ефективним, фінансовий
контролінг повинен носити стратегічний характер, тобто відображати основні
пріоритети фінансового розвитку підприємства. Це визначає цілеспрямоване
обмеження контрольованих фінансових операцій [1].
2. Багатофункціональність фінансового контролінгу, який повинен
забезпечувати контроль пріоритетних показників фінансового розвитку не тільки
по підприємству в цілому, але і в розрізі окремих його центрів відповідальності,
передбачати можливість порівняння контрольованих показників з середньогалузевими.
3. Орієнтованість фінансового контролінгу на кількісні стандарти.
Ефективність контрольних дій значно зростає, якщо контрольовані стандарти
діяльності виражені конкретними кількісними показниками.
4. Відповідність методів фінансового контролінгу специфіці методів
фінансового аналізу і фінансового планування. У процесі організації внутрішнього
фінансового контролю необхідно орієнтуватися на весь арсенал раніше
розглянутих систем і методів фінансового планування (за підготовки стандартів
контролю) та аналізу (за підготовки показників, що відображають фактично
досягнуті результати, і виявленні причин їх відхилень від стандартів).
5. Своєчасність операцій контролінгу. Ця своєчасність полягає не у високій
швидкості або частоті здійснення контрольних функцій, а в адекватності періодів
контрольних дій періоду здійснення окремих операцій, пов’язаних з формуванням
результатів фінансової діяльності.
6. Гнучкість побудови контролінгу. Внутрішній фінансовий контроль має
бути побудований з урахуванням можливості пристосування до нових фінансових
інструментів, нових норм і видів здійснення операційної інвестиційної та
фінансової діяльності, нових технологій і методів здійснення фінансових операцій.
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7. Простота побудови контролінгу. Найпростіші форми і методи внутрішнього
фінансового контролю, побудованого відповідно до його цілей, вимагають
менших зусиль контролюючих менеджерів і, як правило, більш економічні.
8. Економічність контролінгу. Витрати щодо здійснення фінансового
контролінгу мають бути мінімізовані з позицій їх адекватності ефекту цього
контролю. Це означає, що обсяг витрат щодо організації контролінгу не повинен
перевищувати розміру того ефекту (зниження витрат, приросту доходів,
збільшення прибутку тощо), який досягається в процесі його здійснення [2].
З урахуванням перелічених принципів фінансовий контролінг на підприємстві
будується за такими основними етапами:
1. Визначення об’єкта контролінгу.
2. Окреслення видів і сфери впливу контролінгу.
3. Формування системи пріоритетів показників, які контролюються. Вся
система показників, які входять до сфери кожного виду фінансового контролінгу,
ранжується за значущістю.
4. Побудова системи моніторингу показників, що включаються у фінансовий
контролінг.
Отже, система фінансового контролінгу являє собою розроблений на
підприємстві механізм постійного спостереження за контрольованими показниками
фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від
передбачених та виявлення причин цих відхилень
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ВИБОРІ ТА КУПІВЛІ
ЖАЛЮЗІ
Карбівський Д. О.,Чулий О. Я.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Дайновський Ю. А.
Львівський торговельно-економічний університет
Про яку б сферу застосування маркетингової концепції не йшлося, які б
рішення і на якому б ієрархічному рівні не належало прийняти, завжди необхідна
інформація. Інформація для маркетолога – це його основне знаряддя. Основним
джерелом отримання інформації є маркетингові дослідження. Маркетингові
дослідження – це повний та об’єктивний збір та аналіз інформації, пов’язаної з
вирішенням маркетингової проблеми. У нашому дослідженні ми вивчали оцінку
споживачами жалюзі окремих параметрів діяльності підприємства.
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На сьогоднішній день на ринку жалюзі працює багато фірм і ми спробували
дослідити, чим керуються покупці при виборі тієї чи іншої фірми та їх ставлення
до найбільш відомих фірм-виробників жалюзі на ринку м. Львова.
Жалюзі – найпростіший та достатньо поширений елемент внутрішнього
декору приміщень, призначений для захисту від сонця в будь-яких приміщеннях:
житлових, підсобних, офісних. Жалюзі – це достатньо новий, нетрадиційний
предмет сімейного вжитку (або офісного застосування). Результати опитування
засвідчили, що значна частка респондентів (50,7%) надають перевагу жалюзі
перед традиційними способами захисту вікон від сонця.
Хоч жалюзі – доволі новий предмет домашнього вжитку, на вітчизняному
ринку представлено багато як виробників, так і продавців цього товару. На
сьогоднішній день на ринку жалюзі м. Львова працює дуже багато фірм, які
пропонують жалюзі. Респондентам було запропоновано обрати серед трьох
найвідоміших фірм цього сектору ринку – ТОВ «Артіка», ТОВ «Роміго», ПП
«Альдрована» – або вказати іншу фірму-виробника жалюзі. Результати
дослідження показали, що половина користувачів жалюзі надає перевагу ТОВ
«Роміго» – 50%, 31,6% використовують жалюзі ТОВ «Артіка», 5,3% – ПП
«Альдрована» і 13,1% назвали інші фірми-виробники жалюзі, серед яких зокрема:
ПП «Пасад», ТОВ «Компанія «Грифон»», ТОВ «Лідер», ПП «Єврогран».
Одержана нами інформація є цілком справедливою, оскільки найбільшими
виробниками даного товару є саме компанії «Роміго», «Артіка» і «Альдрована»,
що ще раз підтвердили відповіді респондентів.
Ми прагнули також з’ясувати, чи активно впливає на рішення покупців
жалюзі такий інструмент маркетингової діяльності як реклама.
Як засвідчили відповіді на питання про переваги споживачів, основним
джерелом отримання інформації про виробника жалюзі є Інтернет, що цілком
відповідає сучасному стану розвитку комунікацій. Так, 50,7% опитаних дізнались
про компанію-виробника з Інтернету. Знайомі та друзі опитаних, які вже
користувалися товарами даної фірми або чули про неї від інших осіб, є джерелом
інформації для 23,7% опитаних. На рекламу в ЗМІ припадає лише 21,3%, а 4,3%
опитаних отримали інформацію безпосередньо під час купівлі. Такий розподіл
відповідей можна пояснити наступними міркуваннями: Інтернет є найбільш
розповсюдженим та найбільш доступним для підприємств та споживачів засобом
рекламування продукції; фірма в основному працює з постійними клієнтами, які
власне і здійснюють рекламу компанії, тобто вони радять своїм знайомим і друзям
звертатись за послугами саме до даного виробника жалюзі; реклама в ЗМІ є
недостатньо ефективним засобом доведення інформації про фірму та її товари до
цільового ринку; торговий персонал фірми також не використовує всі можливі
засоби впливу на споживачів в процесі купівлі жалюзі.
При дослідженні споживачів будь-якого товару неабияке значення мають
критерії вибору, тобто параметри товару, які є важливими для них. Стосовно
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жалюзі ми запропонували ряд критеріїв, які, на наш погляд, є важливими при
виборі такого різновиду товару. Це, зокрема, ціна, якість, імідж підприємства,
асортимент, дизайн та сервісне обслуговування. Одержані нами дані показали, що
найбільш важливим критерієм при виборі жалюзі для респондентів є ціна – 52,6%
та 10,5% опитаних поставили її відповідно на 1 або 2 місце. Другим за значущістю
критерієм є якість: на 1 або 2 місце її поставили відповідно 39,5% та 52,6%
опитаних. Третє місце розділили між собою такі показники, як асортимент, імідж
підприємства та дизайн. Найменше значення для споживачів має сервісне
обслуговування.
На сьогоднішній день ринок жалюзі представлений дуже широким
асортиментом. Зокрема, можна назвати такі основні різновиди жалюзі, як
вертикальні, горизонтальні, плісе, мультифактурні, ролокасети та інші. Крім того
кожний різновид може бути представлений різним матеріалом та кольором. Ми
прагнули дослідити, які жалюзі користуються найбільшим попитом у споживачів.
Отримані дані показали, що значна частка опитаних респондентів (39,5%) надають
перевагу вертикальним жалюзі, ще 26,3% – горизонтальним, 21,1% –
мультифактурним жалюзі, 10,5% – жалюзі типу плісе і лише 2,6% з опитаних
використовують ролокасети.
Споживачі купують жалюзі для різних приміщень. Результати дослідження
показали, що найбільша частка – 36,6% серед тих респондентів, які
використовують жалюзі у власному помешканні, використовують жалюзі на
кухні; однакова кількість респондентів – по 20% – використовують жалюзі у
вітальні, а також у запропонованому ними варіанті – балконі; 10% – захищають
жалюзі вікна в спальні; і по 6,7% – використовують жалюзі в дитячій кімнаті і на
терасі.
Велике значення при дослідженні споживачів мають також параметри товару,
які недостатньою мірою задовольняють споживачів. Ми вважаємо, що при виборі
жалюзі кожен споживач керується власними потребами. Але для того, щоб фірма
постійно могла вдосконалювати свої товари і діяльність загалом, їй необхідно
прислухатись до побажань клієнтів. В результаті опитування ми одержали таку
інформацію: найбільше респонденти хотіли б покращити такий параметр, як ціна
– 52,6%. Це цілком зрозуміло, адже жалюзі не належать до «дешевих товарів».
Натомість, 21,1% опитаних запропонували свої критерії для покращення жалюзі
фірми. Це, зокрема, пошук нових видів сировини для виробництва жалюзі, а також
розробка принципово нових конструкцій жалюзі. Ще 13,2% вважають, що фірмі
необхідно розширити асортимент жалюзі, які вони можуть запропонувати
покупцям; 10,5% – не задовольняє якість жалюзі і лише 2,6% побажали
вдосконалити дизайн жалюзі фірми.
Результати соціологічного дослідження яскраво підтвердили, що на
сьогоднішній день ринок жалюзі розвивається, недивлячись на економічну кризу,
оскільки попит на даний товар зростає. На сьогоднішній день (за результатами
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соціологічного дослідження) найбільшим попитом користуються вертикальні і
горизонтальні жалюзі. Це пояснюється тим, що дані види жалюзі є найбільш
універсальними як для житлових, так і для офісних приміщень, а також ціни на
них є доступними для більшості споживачів. Найбільш важливими критеріями для
більшості опитаних респондентів при купівлі жалюзі є ціна та якість. Оскільки
жалюзі – це товар довготермінового використання, споживачі прагнуть бути
впевненими, що вони сплачують гроші за дійсно якісний товар, який прослужить
їм не один рік. Також дуже важливим критерієм для багатьох респондентів є імідж
фірми. І справді, більшість покупців вибирають жалюзі тієї фірми, яка успішно
працює на даному ринку і встигла зарекомендувати себе як надійний виробник
жалюзі. Покупці рідко користуються послугами тих фірм, про які ніхто не має
ніякої інформації. Дуже часто, перед тим як придбати жалюзі, покупці ретельно
вибирають їх дизайн, оскільки вони хочуть отримати сучасні жалюзі сучасного
дизайну, які не лише будуть захищати приміщення від сонця, але і створять
затишок і комфорт.
Результати проведеного соціологічного дослідження дають підприємству
інформацію, яка дозволить вдосконалити підходи до формування асортименту
продукції та маркетингових засобів впливу на потенційних клієнтів.
УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Кирєєв В. О.
Науковий керівник – к.е.н. Солоїд О. В.
Вінницький кооперативний інститут
В даний час всі суб’єкти ринкових відносин зацікавлені в тому, щоб отримати
об’єктивну інформацію про фінансовий стан своїх ділових партнерів. Сигнальним
показником фінансового стану є платоспроможність. Здатність покривати свої
зобов’язання є найбільш важливим фактором, що характеризує фінансове
становище компанії. Саме тому оцінка загального фінансового стану та, зокрема,
платоспроможності компанії є не просто важливим елементом управління
підприємством. Результати цієї оцінки служать візитною карткою, досьє, що
дозволяє визначити позицію і місце підприємства на ринку.
Платоспроможність є найбільш загальним показником, який швидко
сигналізує про фінансове благополуччя підприємства, тобто можливість
погашення фінансових зобов’язань в конкретний період часу. Найважливішими
ознаками платоспроможності вважаються наявність коштів на рахунках в банку,
відсутність простроченої кредиторської заборгованості, здатність покривати
поточні зобов’язання за рахунок мобілізації обігових коштів [5]. Платоспроможність являє собою можливість підприємства вчасно оплачувати свої
борги. Це основний показник стабільності його фінансового стану.
Платоспроможність як складова частина господарської діяльності направлена
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на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів,
виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій
власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.
Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства
підприємства, потрібно добре знати, як управляти фінансами, платоспроможністю,
якою має бути структура капіталу по складу і джерелах утворення, яку частку
повинні займати власні кошти, а яку – позикові. Таким чином, головна мета
управління платоспроможністю – своєчасно виявляти і усувати недоліки у
фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення платоспроможності [3].
Життєздатність та стійкість підприємства в розрізі фінансової складової
визначається аналізом платоспроможності. Управлінням платоспроможністю
підприємства та її аналізом займаються не тільки керівники і відповідні служби
підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності
використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування, визначення ступеня
ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції
для виконання плану надходження коштів до бюджету і т. д. Відповідно до цього
аналіз платоспроможності ділиться на внутрішній і зовнішній.
Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, і його результати
використовуються для планування, прогнозування і контролю. Його мета –
встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і
позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування
підприємства, отримання максимального прибутку. Зовнішній аналіз здійснюється
інвесторами,
постачальниками
матеріальних
і
фінансових
ресурсів,
контролюючими органами на основі інформації, що публікується у звітності. Його
мета – встановити можливість вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити
максимум прибутку і виключити ризик втрати.
Вибір методу оцінювання платоспроможності підприємства має залежати від
мети застосування отриманих результатів. Вирізняються загальні два підходи
щодо визначення платоспроможності підприємства: статистичний та динамічний.
Статистичний передбачає використання як кількісної, так і якісної оцінки.
Кількісна включає в себе систему фінансових коефіцієнтів, які дозволяють
співставити вартість поточних активів різного ступеню ліквідності із сумою
поточних зобов’язань. Якісна оцінка платоспроможності передбачає розробку
«балансу ліквідності» шляхом порівняння активів, розташованих у порядку
зниження їх ліквідності, із зобов’язаннями, розташованими по зростанню термінів
їх погашення [1].
Серед показників, які характеризують платоспроможність підприємства в
динаміці, можна виокремити аналіз надходжень та витрат грошових потоків і
обсяг сальдового грошового потоку.
Простим і надійним інструментом, що дозволяє управляти платоспроможністю вважають складання матричного балансу, який дозволяє зрозуміти,
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за рахунок яких пасивів формується кожна стаття активів, чи достатньо власних
джерел фінансування, оборотних коштів і чи є які-небудь негативні зміни за
минулий звітний період [4]. Динамічний матричний баланс надає можливість
визначити слабкі місця для більш глибокого вивчення та дозволяє зробити
висновки про структурні зміни активів і пасивів.
Отже, ефективне управління платоспроможністю підприємства сприяє
забезпеченню вищого рівня фінансової безпеки. Тому підприємствам необхідно
обирати актуальні, своєчасні та найбільш ефективні підходи до управління
грошовими коштами, які в перспективі забезпечать платоспроможність та
принесуть йому прибутки.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Коваль Ю. С.
Науковий керівник – к.е.н., доц.Чех М. М.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасній економіці сільськогосподарська кооперація розглядається як
суспільно-економічне явище, яке є невід’ємним аспектом будь-яких ринкових
відносин. Сьогодні у більшості розвинутих країн з ринковою економікою
спостерігаються істотні зміни, які, перш за все, пов’язані з процесами глобалізації
та інтеграції господарського життя. Дрібні та середні сільськогосподарські
виробники стикаються з проблемою конкурентоспроможності у порівнянні з
великими товаровиробниками. Питанню сільськогосподарської кооперації
присвячено значний обсяг праць як вітчизняних (А. Пантелеймоненко,
О. Чаянов, М. Туган-Барановський, В. Зіновчук), так і зарубіжних вчених
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(Ш. Фур’є, Ф. Райффайзен, Р. Оуен).
В Україні спостерігається активізація міжнародного економічного
співробітництва, що, у свою чергу, передбачає розробку нових стратегій для
ефективного функціонування та розвитку сільськогосподарської кооперації.
Кооперація забезпечує розвиток інфраструктури, зміцнює економічний потенціал,
підвищує конкурентоспроможність і поліпшує соціальний статус своїх членів, а
також створює сприятливі умови для розвитку товарної продукції [1]. Вітчизняна
кооперація знаходиться у досить скрутному становищі через недооцінку її
вагомості в економічних процесах, несприятливі умови для ведення сільського
господарства, необізнаність та неготовність фермерів і селян до об’єднання в
сільськогосподарські кооперативи, а також недостатню підтримку з боку держави
малих форм господарювання [2].
Як показує практика, найуспішніші економіки світу мають найбільші
кооперативні об’єднання; саме кооперація сприяла успішному розвитку економіки
цих країн і дозволила збільшити чисельність середнього класу населення. В
європейських країнах приклади кооперації найчастіше можна зустріти в
промисловості, вона відіграє важливу роль в економічному житті більшості
розвинутих країн Європи. Сьогодні в країнах ЄС налічується не менше ніж 250
тис. кооперативних об’єднань, засновниками яких є більше ніж 165 млн громадян.
Такі кооперативи надають роботу майже кожному третьому громадянину ЄС, а це
більше ніж 5,5 млн. осіб [3].
Найбільше кооперативні об’єднання охоплюють економіки Японії та країн
Скандинавії. В цих країнах кооперативи займають майже 100% фермерських
господарств. Також велика частка кооперативних об’єднань в економіці країни
спостерігається в Німеччині та Франції – це більше ніж 85% фермерських
господарств, а також США – охоплює більше ніж 35%.
В ЄС найпоширенішими є кооперативи, діяльність яких спрямована на
заготівлю, подальшу переробку і збут сільськогосподарської продукції, а також
об’єднання, головним завданням яких є здійснення оптової закупівлі засобів для
здійснення господарської діяльності з подальшим їх постачанням своїм членам.
Дослідження європейського досвіду показує, що продукція, яка була
отримана від товаровиробників, підлягає обробці. Особливо це спостерігається в
кооперативах, що займаються м’ясною, молочною, а також сільськогосподарською продукцією. Такі кооперативи займають велику частку на ринку,
наприклад, Нідерланди, де об’єднання займають досить вагому частку ринку і
реалізують понад 60% продукції (рис. 1).
Гостра конкуренція на вітчизняних і закордонних ринках змушують
кооперативи здійснювати вдосконалення технологій виробництва і створювати
умови для переробки на основі безвідходного виробництва. Наприклад, у Данії
кооперативні об’єднання мають у своїй власності невеликі переробні
підприємства, що займаються переробкою крові, кісток та нутрощів.
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Рис. 1. Обсяг реалізації продукції кооперативами в Нідерландах [3]
Особливу увагу слід звернути на кооперативний рух в Японії, фермерські
господарства якого налічують понад 8000 об’єднань [4]. Найбільша частина збуту
сільськогосподарської продукції припадає саме на кооперативні об’єднання –
понад 95% усієї виробленої продукції у сільськогосподарському секторі (рис. 2).
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Рис. 2. Обсяг реалізації продукції кооперативами в Японії [4]
Кооперативи Японії в залежності від функцій об’єднуються у федерації, які
поділяють на наступні: федерації взаємодопомоги, економічні і кредитні
федерації, а також ради сільськогосподарських кооперативів. Усі вищезазначені
об’єднання є членами всеяпонської федерації. Це дозволяє створити
централізовану систему, яка має забезпечити захист сільськогосподарських
товаровиробників і відгородити їх від пагубного впливу монополістів, а також
захистити їх інтереси. Всеяпонська федерація має певну автономію від держави,
що дозволяє більш ефективно виконувати свої функції.
Слід відзначити, що сільськогосподарські кооперативи Японії та країн
Скандинавії слідкують за станом переговорів товаровиробників разом з
представниками владних структур. Це дозволяє створити прозору систему, в якій
кооперативні об’єднання можуть безпосередньо приймати участь у вирішенні
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питань, пов’язаних з ціноутворенням, розмірами бюджетних дотацій у сільськогосподарський сектор, впливати на встановлення процентних ставок за кредитами,
а також на субсидіювання.
Головними перевагами сільськогосподарської кооперації розвинутих країн є:
– окремий фермер не може впливати на економічні процеси, в той час як
об’єднання здатне здійснювати закупівлю та реалізацію в значних обсягах;
– полегшення процесу обміну досвідом, що підвищує ефективність і створює
умови для спільного ведення бізнесу;
– зростання прибутку та дохідності виробництва;
– відбувається розподіл прибутку пропорційно участі у діяльності
кооперативу;
– отримання кредиту і оренда засобів виробництва у інших членів;
– зниження або тимчасове звільнення від певних видів податків.
Отже, більшість високорозвинених країн світу оцінили роль кооперації у
економічному і соціальному житті, а також закріпили її місце на законодавчому
рівні. Досвід закордонних об’єднань дає можливість використовувати переваги
виробництва за рахунок збільшення масштабів, отримувати прибуток від
виробництва і переробки сільськогосподарської продукції з подальшою її
реалізацією, залучати і впроваджувати сучасні технології. Головною перевагою
кооперації є об’єднання в єдиний механізм, що має спільне матеріально-технічне
забезпечення, виробництво, переробку і подальший збут продукції. Все це
дозволяє кожному члену кооперації ефективно функціонувати і отримувати
прибуток пропорційно своєму внеску у діяльність об’єднання.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
к.е.н., доц. Козьмук Н. І., Серкез М. І.
Львівський навчально-науковий інститут
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Жорстка конкурентна боротьба на ринку вимагає від підприємств
підвищення ефективності діяльності, поліпшення споживчих якостей продукції
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та послуг, розширення асортименту, активізації підприємництва, ініціативи.
Головною метою оцінки ефективності діяльності підприємства є виявлення
можливості його подальшого розвитку, визначеного за результатами повного
аналізу фінансово-господарської діяльності. Тому найважливішим завданням
функціонування сучасного підприємства є підвищення ефективності його
фінансової діяльності та отримання бажаних результатів, а для цього необхідно
розробити чіткі шляхи, які будуть націлені на покращення використання
капіталу підприємства, практичне застосування яких дасть змогу
використовувати наявні на підприємствах резерви підвищення їх ефективності,
а також визначити основні чинники, що сприятимуть цьому [2].
Рівень ефективності діяльності підприємства залежить від зовнішніх та
внутрішніх чинників.
До зовнішніх слід віднести: державну і соціальну політику (законодавство,
фінансові інструменти, економічні нормативи); інституційні механізми
(інститути, асоціації); інфраструктуру (інноваційні фонди, фондові біржі,
інформаційні мережі, транспорт, торгівлю); структурні зміни в суспільстві та
економіці (в сфері технологій, наукових досліджень).
Внутрішні чинники розподіляють на «тверді», тобто ті, що піддаються
вимірюванню і мають фізичні параметри (технологія, устатковання, матеріали,
енергія, вироби) та «м’які» (організація і система управління, працівники,
методи роботи, стиль управління). Кожне підприємство мусить постійно
контролювати процес використання внутрішніх чинників через розробку та
послідовну реалізацію власної програми підвищення ефективності діяльності, а
також враховувати вплив на неї зовнішніх чинників [1].
Кількісна оцінка внутрішньовиробничих чинників дається в плані
технічного та організаційного вдосконалення виробництва – зниження
трудомісткості і зростання продуктивності праці, зменшення матеріалоємності
та економія матеріальних ресурсів, економія від зниження витрат виробництва і
приріст прибутку та рентабельності, приріст виробничих потужностей і випуску
продукції, економічний ефект від реалізації заходів, а також конкретні розміри
капітальних витрат і терміни реалізації заходів.
Відповідно, до шляхів підвищення ефективності фінансової діяльності
можна віднести:
– покращення ліквідності, дохідності та зменшення ризиків підприємства
шляхом збалансованого управління ними. Це зумовить зменшення ризиків
втрати платоспроможності та збільшить дохідність підприємства;
– забезпечення постійного пошуку резервів зростання прибутку, які
можуть втілюватися за рахунок збільшення обсягу продукції, зниження витрат в
процесі виробництва та реалізації продукції, покращення системи оплати праці,
впровадження НТП для підвищення продуктивності праці та покращення якості
продукції;
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– удосконалення стратегії збуту продукції, підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом ініціювання створення нового виду
продукції та підвищення її якості та ціни;
– вдосконалення системи управління капіталом підприємства, особливо,
його формування та використання;
– приймання управлінських рішень, які є логічними, заснованими на
достовірній інформації і точних розрахунках, раціональними та незалежними
від емоцій та упереджень;
– поліпшення ефективності стратегії управління підприємством за рахунок
визначення, обґрунтовування та реалізації довгострокових цілей організації;
– здійснення оцінки результатів діяльності підприємства з метою
підвищення ефективності управління прибутковістю [3].
Для вибору оптимального шляху підвищення ефективності фінансової
діяльності підприємства необхідно враховувати особливості сфери, в якій воно
веде діяльність, постійно проводити моніторинг ринку, аналізувати та
виконувати оцінку фінансового стану підприємства за дослідженими
показниками, щоб виявити сильні і слабкі сторони, загрози та можливості, які
можуть негативно відобразитися на фінансовому стані.
Таким чином, на підприємстві існує проблема ефективного використання
фінансових ресурсів та знаходження оптимальних шляхів для підвищення його
фінансової діяльності. Це спричинено тим, що управління фінансовими
ресурсами зазвичай проводиться як реакція на проблему, а не протидія для
запобігання виникнення проблеми. Тому для уникнення виникнення спірних
ситуацій необхідно постійно аналізувати результати фінансової діяльності
підприємства за допомогою показників оцінки ефективності роботи
підприємства.
Варто також зауважити, що для підвищення ефективності фінансової
діяльності підприємства доцільно враховувати шляхи, за якими це можна
реалізувати, що залежать від особливостей сфери діяльності підприємства.
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АДАПТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДО РИНКОВИХ УМОВ
НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Колотинський Я. П., Полуліх Т. Я., Полянський С. Л.
Наукові керівники – д.е.н., проф. Дайновський Ю. А., к.е.н., доц. Балук Н. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах ринкових відносин однією з гарантій конкурентоспроможності
підприємств слід вважати рівень скоординованості й організації їх маркетингової
діяльності. Концепція маркетингу базується на комплексній системі планування
виробництва і збуту продукції, орієнтується на задоволення конкретних потреб
споживачів і одержання прибутку на основі дослідження та прогнозування
ринкових процесів, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою
маркетингових інструментів.
Маркетинг дозволяє спрогнозувати, сформувати і задовольнити потреби
споживачів, сприяє оптимізації перерозподілу економічних ресурсів, збільшує
швидкість товарообігу, зменшує обсяг товарних запасів, удосконалює виробничий
процес, активізує ділову діяльність суб’єктів господарювання, підвищує якість
життя громадян та рівень задоволення потреб кожного індивіда і суспільства
загалом у конкретних продуктах.
За останні десятиліття маркетинг і як наука, і як концепція ведення бізнесу
видозмінився, з’явилось багато концепцій маркетингу, більшість з яких і досі
застосовуються окремими підприємствами на практиці. Процеси глобалізації та
інтернаціоналізації сприяли появі нової концепції маркетингу, більш знаної в
науковому світі як холістичний маркетинг. За Ф. Котлером, його специфікою є те,
що він більш цілісно, холістично розглядає соціальний простір, у якому
знаходяться споживачі, власники та співробітники компаній. Ф. Котлер визначає
холістичний маркетинг як підхід, у якому робиться спроба визнати й збалансувати
різні компетенції та труднощі маркетингової діяльності. Концепція холістичного
маркетингу ґрунтується на плануванні, розробленні та впровадженні
маркетингових програм та заходів з урахуванням їх широти та взаємозалежності
[1]. До основних складових холістичного маркетингу віднесено маркетинг
взаємовідносин, внутрішній маркетинг, соціально-відповідальний маркетинг та
інтегрований маркетинг (рис. 1).
Холістичний маркетинг спрямований на об’єднанні сутностей усіх концепцій,
що його формують, завдяки утворенню цілісного простору спрямованостей
холістичного маркетингу. Таке об’єднання активізує вирішення поставлених
маркетингових задач від кутом вирішення проблем щодо задоволення потреб
споживачів із врахуванням погодження інтересів усіх зацікавлених сторін. Цього
можна досягти за рахунок впровадження інновацій у практичну діяльність
підприємств.
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Комерційні підприємства на вітчизняному ринку значною мірою залежні від
оточуючого середовища, яке зазнає змін в процесі світової інтеграції та
глобалізації. Для підвищення конкурентоспроможності продукції українських
підприємств необхідна відповідність їх якісних та соціально-етичних параметрів
вимогам світової економіки.
Вітчизняні підприємства за умов впровадження положень холістичного
маркетингу повинні:
– сформувати цілісний підхід до організації логістичних шляхів розподілу
продукції та ланцюгів постачання підприємств;
– динамізувати потреби цільової аудиторії з деталізацією механізмів їх
задоволення;
– розвивати пропозиції нових товарів та видів сервісу;
– використовувати інноваційні технології для комунікацій з партнерами;
– змінювати роль маркетингу як пріоритетної концепції ведення бізнесу.
Концепція холістичного маркетингу
Маркетинг взаємовідносин:
- Покупці
- Партнери
- Зовнішні комунікації
Внутрішній маркетинг:
- Персонал
- Керівництво
- Акціонери
- Внутрішні комунікації
Соціально-відповідальний маркетинг:
- Екологія
- Добробут членів суспільства
- Етичні норми
- Права суб’єктів господарювання
Інтегрований маркетинг:
- Продукт
- Ціна
- Збут
- Комунікації

Рис. 1. Складові концепції холістичного маркетингу (складено за [2; 3; 4])
Слід зазначити, що впровадження засад холістичного маркетингу
українськими підприємствами утруднене недостатністю висококваліфікованих
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фахівців-маркетологів, стандартними підходами до комунікацій та відсутністю у
них інтеграції, відсутністю великих баз даних клієнтів та програм лояльності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМИ МЕДИЦИНИ
Кош М. Є.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Пасінович І. І.
Київський національний університет будівництва та архітектури
В Україні започаткована реформа сфери охорони здоров’я, удосконалення
фінансування галузі є її важливою складовою. Фінансове забезпечення є одним із
основних чинників, що впливає на стан системи охорони здоров’я, визначає
можливості її розвитку відповідно до сучасних вимог. Кожна країна прагне
удосконалити існуючу систему охорони здоров’я з метою збереження й зміцнення
здоров’я населення, підвищення ефективності діяльності лікувальнопрофілактичних закладів. Досягнення цієї мети потребує належного фінансового
забезпечення.
Фінансове забезпечення охорони здоров’я − це метод фінансового механізму,
який визначає принципи, джерела і форми фінансування суб’єктів
господарювання, чия діяльність спрямована на охорону, збереження, зміцнення і
відновлення здоров’я громадян [2].
Відповідно до українського законодавства, «фінансове забезпечення охорони
здоров’я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та
місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел,
не заборонених законом» (ст. 18) [1].
Фінансування медичних закладів за рахунок бюджетних коштів в умовах
постійного дефіциту бюджету призвело до хронічного недофінансування галузі.
Дефіцит фінансування не дозволяв здійснювати своєчасне оновлення морально і
фізично застарілого обладнання, закуповувати медичні препарати в достатніх
обсягах, заробітна плата медичних працівників не залежала від обсягу й якості
наданих медичних послуг та залишалася низькою. Сьогодні стало очевидно, що
існуюча система фінансування медичних закладів вичерпала себе і потребує
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удосконалення.
Проведення реформ потребує відповідного теоретичного обґрунтування. У
науковій літературі є значна кількість праць, де розглядаються питання
фінансування галузей, які десятиліттями перебували на фінансовому забезпеченні
держави. Як елемент фінансового забезпечення суб’єктів господарювання
бюджетне фінансування розглядали В. Опарін, С. Юрій, О. Кириленко та інші
економісти. Наприклад, М. Карлін зазначає, що бюджетне фінансування – це
«...надання грошового забезпечення підприємствам на видатки, пов’язані із
здійсненням державних замовлень, виконання державних програм, утриманням
державних і комунальних установ й організацій» [4, с. 55]. В. Дем’янишин під
бюджетним фінансуванням розуміє «сукупність грошових відносин, пов’язаних з
розподілом і використанням коштів централізованого грошового фонду держави,
які реалізуються шляхом безповоротного і безоплатного надання бюджетних
коштів юридичним і фізичним особам на проведення заходів, передбачених
бюджетом» [5, с. 37]. За допомогою бюджетного фінансування як форми
фінансового забезпечення, створюються достатні фінансові можливості для
функціонування і розвитку конкретних підприємств, організацій, установ
[5, с. 36]. Щодо форм бюджетного фінансування, то в науковій літературі
зустрічаються різні підходи до вирішення цього питання. Так, наприклад,
О. Василик виділяє чотири форми бюджетного фінансування, зокрема,
кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, надання дотацій,
надання субвенцій і субсидій [3, с. 139].
Попри пошуки оптимізації джерел фінансування, їх поступової
диверсифікації, уряд намагається збільшити фінансування медичної галузі,
одночасно забезпечивши цільове і прозоре витрачання коштів. Так, Державний
бюджет України на 2018 рік передбачав виділення 86,9 млрд. грн на фінансування
системи охорони здоров’я, що на 15% більше порівняно з 2017 роком (75,1 млрд.
грн). Згідно з текстом закону «Про державний бюджет України на 2018 рік»,
оприлюдненим на сайті Верховної Ради, загалом для Міністерства охорони
здоров’я України було передбачено 26,5 млрд. грн, зокрема, медична субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам становила 57,3 млрд. грн.
В державному бюджеті на 2019 рік закладено значне фінансування програм у
сфері охорони здоров’я, що має сприяти повному запуску медичної реформи з
2020 року. У 2019 році видатки державного бюджету на медицину по загальному
фонду збільшено на 8,4 млрд. грн до 92,3 млрд. грн. Видатки зведеного бюджету
складуть 128,3 млрд. грн. Бюджетом на 2019 рік передбачено кілька пілотних
проектів щодо розвитку систем екстреної та вторинної медичної допомоги (разом
майже на 3 млрд. грн), 1 млрд. грн спрямовано на розвиток охорони здоров’я у
сільській місцевості. Хоча зменшення медичної субвенції місцевим бюджетам при
збільшенні видатків МОЗ на 5% свідчить про посилення централізації у цій сфері.
Реформа медицини в частині фінансування передбачає, що держава бере на
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себе чіткі зобов’язання щодо фінансування медичних послуг. Бюджет починають
розподіляти за медичними послугами, необхідними пацієнтам, на рівних для всіх
громадян умовах. Пакет медичної допомоги, гарантований державою,
визначатимуть, виходячи з пріоритетів охорони здоров’я в Україні у обсязі
можливостей державного фінансування.
Однак, збільшення фінансування без організаційно-правового реформування
закладів охорони здоров’я позитивного результату не принесе. Тому у квітні 2017 р.
Верховна Рада України ухвалила закон, яким удосконалюється законодавство з
питань діяльності закладів охорони здоров’я. Закон спрямований на реформування
організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я та їх фінансування.
Законодавчим актом уточнено особливості організаційно-правового статусу
закладів охорони здоров’я, їх класифікацію, вимоги до установчих документів та
управління; встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони
здоров’я − державних та комунальних установ у казенні підприємства та
комунальні некомерційні підприємства [1].
З 1 квітня 2018 р. розпочався перший етап реформ, за якого медичні заклади
стали перетворюватись на комунальні некомерційні організації.
Згідно ст. 52 Господарського кодексу України, непідприємницька діяльність,
тобто некомерційне господарювання − це самостійна систематична господарська
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на
досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання
прибутку (ст. 52 ГКУ). До некомерційних належать установи і організації, які
надають послуги або виконують роботи безкоштовно чи за символічну плату
(лікарні, загальноосвітні школи, дитячі дошкільні установи, бібліотеки, музеї
тощо). Метою діяльності некомерційних установ не є отримання прибутку,
відповідно і платежі до бюджету від них відсутні або є незначними. Головним
джерелом фінансування видатків таких установ є бюджетні кошти.
Фінансування закладів охорони здоров’я, які діють в організаційно-правовій
формі комунальних некомерційних підприємств, здійснюється в порядку,
передбаченому Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні». При цьому, у відповідності до ст. 49 Конституції
України, існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не
може бути скорочена, і державні та комунальні заклади охорони здоров’я
залишатимуться у державній та комунальній власності та не підлягатимуть
приватизації.
Комунальне некомерційне підприємство не має статусу бюджетної установи,
а тому може бути включено до мережі виключно як одержувач бюджетних коштів.
Бюджетний кодекс допускає здійснення фінансування закладів охорони здоров’я у
статусі комунальних некомерційних підприємств відповідно до передбачених ним
видатків.
Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я П. Ковтонюк, це «перехід
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медичних закладів з бюджетного на господарське право, вони перетворюються на
звичайні підприємства». Він порівняв цей процес із «переходом від колгоспу до
фермерського господарства», коли вид діяльності не змінюється, але результат
зовсім інший. За його словами, 95% закладів вже це зробили, решта 5%
знаходяться в процесі перетворення. Це дає можливість приєднатися до
Національної служби здоров’я України (НСЗУ), отримати переваги в управлінні,
значно підвищивши рівень самостійності менеджменту медичних закладів.
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Кук М. І.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансово-економічну категорію – оборотний капітал – вивчають як на
мікро-, так і на макрорівні. Держава зацікавлена та навіть всілякими механізмами
намагається мотивувати та стимулювати суб’єкти господарювання до успішного
ведення діяльності в сучасному конкурентному бізнес-середовищі. Успішному
веденню діяльності передує запровадження ефективного процесу управління,
зокрема, управління оборотним капіталом.
Управління оборотним капіталом є достатньо складним процесом, який
потребує значних зусиль, затрат часу, інших ресурсів. Якщо апарат управління не
приділяє належної уваги та не залучає кваліфікованих працівників до прийняття
управлінських рішень, що стосуються обігу оборотного капіталу в діяльності, то
можемо спрогнозувати негативний кінцевий результат роботи підприємства та
низький рівень його фінансового стану.
При управлінні формуванням оборотного капіталу дуже важливо досягнути
межу між максимальним та мінімальним його обсягом, оскільки надлишок
оборотного капіталу означатиме, що частина капіталу підприємства не діє і не дає
прибутку. А нестача оборотного капіталу може гальмувати хід виробничого
процесу, уповільнюючи швидкість господарського обороту коштів підприємства
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[3, с. 130].
Для провадження прибуткової довгострокової діяльності підприємства, йому
необхідно визначити потребу в оборотному капіталі, а це можливо на основі
методу нормування, яке охоплює дві стадії: розроблення діючих норм оборотного
капіталу; розрахунок їх щорічних нормативів.
Нормування – це процес обчислення тієї частини оборотних засобів, яка
потрібна підприємству для забезпечення нормального, безперервного процесу
виробництва, реалізації продукції та розрахунків [2]. Основне завдання його
полягає в розробленні економічно обґрунтованих норм та нормативів оборотного
капіталу, які забезпечують прискорення обігу та найбільш ефективне
використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Норма – це відносна або мінімальна величина оборотних засобів, що
обчислена у встановленому порядку за кожним їх видом, яка необхідна для
розрахунку нормативу. За окремими видами оборотних засобів норма
розраховується в абсолютних величинах (гривнях), за іншими – у відносних
величинах (днях, відсотках). Розроблені норми діють протягом декількох років і
переглядаються при зміні технології виробництва, номенклатури продукції, що
виробляється, умов матеріально-технічного забезпечення тощо [2].
Особливістю в обчисленні нормативів оборотного капіталу є те, що за
окремими його видами (наприклад, незавершеному виробництву) нормативи
встановлюються в обсязі повної потреби підприємства в них, а за іншими
(сировиною та основними матеріалами, пальним, запасними частинами, тарою,
допоміжними та іншими матеріалами) – у розмірі мінімальної потреби [2].
Алгоритм нормування потреби в оборотному капіталі наведений на рис. 1.
Нормування оборотного капіталу підприємства
Модель операційного
процесу

Виробничий процес
Розрахунковий процес

Вибір методу
нормування

Нормування структурних елементів оборотного капіталу
Сукупний норматив потреби в оборотному капіталі
Тестове використання розрахованих нормативів
Коригування нормативів оборотного капіталу з урахуванням результатів
тестування та зміни умов виробництва
Розробка заходів щодо удосконалення структури оборотного капіталу

Рис. 1. Алгоритм нормування оборотного капіталу
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Нормованими є ті оборотні активи, на які встановлюються нормативи запасів.
За економічним призначенням вони повинні забезпечувати безперебійність
виробничо-господарської діяльності підприємства. До нормованих належать всі
оборотні активи, які обслуговують сферу виробництва (оборотні фонди) та готова
продукція на складах підприємства. Ненормованими є оборотні активи, на які
нормативи не встановлюються, оскільки потреба в них є тимчасовою. Їх величина
контролюється за фактичними даними. До них відносяться відвантажена готова
продукція, готівкові і безготівкові грошові кошти підприємства, дебіторська
заборгованість [1, с. 188].
Норми і нормативи як для оборотного капіталу, так і для інших фінансово економічних категорій повинні бути мінімізованими, але, водночас, забезпечувати
безперервність та зростання виробничого процесу, розроблятися для кожного
конкретного підприємства як за окремими елементам, так і в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ДИСТРИБУТОРА
к.е.н. Лозинський В. Т.
Національний університет «Львівська політехніка»
В умовах товарно-грошових відносин процес доведення матеріальних благ
від виробника до споживача пов’язаний зі зміною форм вартості і подоланням
часових та просторових розривів між місцями і моментами виготовлення товарів і
місцями та моментами часу, де і коли на ці товари пред’являється попит. При
цьому головним в даному процесі є саме доведення продукції до кінцевого
споживача відповідно до кінцевої мети суспільного виробництва, без чого сам
процес відтворення не можна вважати завершеним. Система дистрибуції базується
на поєднанні в процесах збуту готової продукції таких основних складових, як:
стратегія поведінки організатора системи дистрибуції; партнерство з
комерційними посередниками; ціноутворення; логістика; аналіз і контроль за
роздрібними цінами, наявністю товарів у місцях продажу, якістю представлення
товару, а також аналіз дій конкурентів.
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Загалом, суб’єкт господарювання, в якого є функції дистрибутора тих чи
інших товарів, проходить чотири етапи свого розвитку в контексті розподілу
визначених товарно-матеріальних цінностей (табл. 1). При вирішенні загальної
проблеми побудови системи дистрибуції, тобто формування системи з
дотриманням ознаки холістичності (як цілого), дані етапи можна
охарактеризувати в розрізі основних завдань, дій дистрибутора на відповідному
етапі та ймовірного результату відповідного етапу.
Таблиця 1
Етапи розвитку функції дистрибуції товарів оптового підприємства
Етап/
Основні
Ознаки
завдання
І
- кількісна
дистрибуція

ІІ

ІІІ

IV

- управління
дебіторською
заборгованістю,
повернення
коштів
- якісна
дистрибуція
- управління
асортиментом
на полицях

Основні дії дистрибутора

Ймовірний результат

- акцент роботи на задачах відділу збуту;
- індивідуальний підхід торгових
представників до кожного клієнта (умови
договору постачання);
- розширення асортименту товару;
- активне просування товарів на території,
що обслуговується
- розроблені планові показники;
- вводяться топ-позиції;
- закріплені території;
- впроваджена система лояльності клієнтів

- залежність від
ефективності роботи
торгових агентів;
- постачальники
імперативно впливають
на дистрибутора

- сегментація ринку;
- щоденне планування, аналіз і контроль
роботи торгового агента;
- продаж не товару, а послуг дистрибутора
- маркетингові інструменти для
зацікавленості покупки кінцевим
споживачем, побудова позитивного
іміджу бренду в роздрібній торгівлі;
- контроль за просуванням товару з полиць

- управління брендами;
- контроль за якісною
дистрибуцією

- ріст дебіторської
заборгованості
- залишки в контрагентів
неліквідного товару

- пошук дистрибутора
іншими постачальниками

Організація кооперації учасників-підприємств в системі дистрибуції повинна
враховувати закон діалектичної відповідності рівня розвитку виробничих сил та
характеру виробничих відносин, прийнятих у суспільстві (праці, власності і т. д.)
загалом та в сфері торгівлі зокрема. Слід розуміти, що таке співвідношення є
визначальним при переході або, точніше (бо якщо відсутня збалансована
відповідність, то і система не стане ефективнішою), намаганні суб’єктів
господарювання перейти на новий рівень організації системи, бо в протилежному
випадку ставитимуться один до одного завдання, в яких буде потенційно слабка
релевантність, а це, в свою чергу, формуватиме підґрунтя для майбутніх
конфліктів між сторонами. Такий розвиток подій зумовить зменшення стійкості
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одного із системоутворюючих факторів вертикальної інтеграції підприємств –
кооперація двох і більше учасників ринку для досягнення спільної мети
(отримання прибутку як результат товарного забезпечення населення). Тому, поки
взаємозв’язки елементів системи відповідають низькому рівню організації
(наприклад, систематичне невиконання умов договору дистрибуції, часте
утворення «вузьких» місць у торгово-технологічному процесі, низький рівень
автоматизації бізнес-процесів, негативний вплив факторів зовнішнього
середовища), доти система дистрибуції не зможе перейти на наступний рівень
своєї організації навіть якщо ресурсів (фінансових, товарних, людських) для цього
буде достатньо.
Ефективність дистрибуції полягає у збалансуванні роботи підсистем
підприємства, які включають закупівельну, складську, транспортну логістику,
бухгалтерію і відділ продажу. Особливими ознаками системи дистрибуції є:
– компатибільність (забезпечення ознаки полягає в узгодженості та
розмежуванні між сторонами дистрибуторського договору відповідальності,
ризиків, витрат та прибутку);
– компліментарність (обидві сторони, відповідно до своїх завдань у системі,
виконують і функції доставки товари в реальному часі і комунікацію з покупцями,
тільки акцент та інтенсивність виконання є різними. Проявом особливості є
взаємодоповненість виробника та оптового підприємства в трансвекції товару по
відношенню до кінцевого споживача: виробник виконує в більшій мірі
комунікативні функції (наприклад, реклама в ЗМІ чи зовнішня реклама, заходи
стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю), а дистрибутор – фізичний розподіл
та забезпечення механізмів зворотного зв’язку);
– конвергентність (знаходження компромісів між учасниками системи, що є
важливим через диференціацію завдань кожного з них);
– консеквентність (логічне проходження етапів розвитку системи відповідно
до табл. 1);
– іманентність (кожен учасник системи повинен виконувати притаманні,
властиві йому функції, що випливають із суті його функціонування на ринку).
З теорії системного аналізу відомо, що система, яка створюється для
вирішення одного завдання, може стати джерелом іншої проблеми. В даному
випадку, це відобразиться у підходах до працівників, вибору стратегії, правил
роботи з контрагентами тощо. Ймовірні проблеми при створенні системи
дистрибуції:
– витрата зусиль дистрибутора щодо реалізації на території товару, який
може виявитись нижчого рівня якості, ніж товари-конкуренти, і, як наслідок,
рівень довіри у роздрібного торговця через це до нього може знизитись;
– ефективно налагоджений збут товару вимагатиме безперебійного
виробництва та постачання за відносно стабільними цінами та якістю в
середньостроковій перспективі (залежить від життєвого циклу товару). Якщо
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кон’юнктура ринку конкретного виду ресурсів нестійка, то виконання даного
принципу буде складно забезпечити;
– виконуючи функції ексклюзивного дистрибутора, оптове підприємство
відмовляється торгувати конкурентним товаром, робота з яким могла б мати вищу
рентабельність;
– вимога дистрибутора активних дій з боку виробника щодо заходів
стимулювання збуту як оптової ланки, так і роздрібної та кінцевого покупця;
– підвищення навантаження власного персоналу дистрибутора (особливо при
виведенні нового товару на ринок) може призвести до зниження реалізації уже
існуючих асортиментних позицій, а оборотність слабких SKU стане ще меншою;
– неправильно донесена інформація до кінцевого покупця про
позиціонування торгової марки створює ризик неокупності витрат не тільки на
розробку товару, а й на створення всієї системи дистрибуції.
Для того, щоб вирішити вищеназвані проблеми та похідні до них слід
акцентувати увагу управлінського персоналу (як виробника, так і дистрибутора)
не тільки на результатах та планах, а й на процесі реалізації, для того, щоб
керувати цілями та оперативними задачами. При систематичному контролі
процесу виконання поставлених завдань учасники системи дистрибуції зможуть
корегувати свої дії, використовувати адекватні ринковій кон’юнктурі
маркетингові інструменти, знизити оперативні витрати на логістичну діяльність.
Ідентифікація предиктів проблемних ситуацій може бути досягнута через
впровадження кількісно вимірювальних та надійних показників – KPI (Key
performance indicators), основна перевага яких в тому, що процес прийняття
рішення зводиться до аналізу даних, які доступні в будь-який момент і можуть
бути представлені у відповідних електронних формах. Такими KPI для етапу
кількісної дистрибуції є: частка контрагентів, де реалізується товар, у загальній
кількості на відповідному ринку; частка продажу товарів у товарообороті
магазинів; для якісної дистрибуції: швидкість виконання замовлення; частка
відсутніх асортиментних позицій в роздрібних підприємствах; понаднормові
запаси; кількість SKU та фейсингів в кожному магазині, а також наявність
додаткових місць продажу в торговому залі; частка заставленої та
демонстраційної площі відповідних асортиментних позицій.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
к.т.н., доц. Лошенюк І. Р.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Сьогодні в Україні бурхливими темпами відбувається розвиток діяльності
торговельних підприємств. Запровадження у діяльність підприємств сучасних
маркетингових технологій, формування ефективного асортименту товарів,
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надання різноманітних послуг сервісного характеру створюють можливість
покупцям задовольняти різнопланові потреби. Підприємствам доводиться
докладати значних зусиль, щоб утримати наявних та залучити нових покупців,
запропонувати якісні товари, сформувати тактичну та гнучку політику
ціноутворення, розробляти маркетингові заходи комунікацій та використовувати
різні методи стимулювання купівлі товарів. Водночас, необхідно прагнути не
тільки до пропозиції якісних товарів, але й до якості їх сприйняття покупцями,
враховуючи, що позитивне відношення покупця до певного товару у великій мірі
належить до стратегії позиціонування маркетингової діяльності підприємства.
Велике значення надається комплексу інтегрованих маркетингових
комунікацій у місцях продажу, які сприяють раціональній оптимізації оформлення
торгової площі і викладки товарів, недивлячись на те, що за даних методів
організації торгово-технологічних процесів підприємства вплив продавців
зменшується, а покупців та самих товарів зростає за рахунок управління
поведінкою покупців та поєднання характеристик товарів і послуг з їх
купівельним сприйняттям.
При цьому все більше напруженими стають взаємовідносини між покупцями
та торговельними підприємствами, у яких вони здійснюють купівлі. Створення та
зміцнення позитивного іміджу підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності та конкурентоспроможності товарів, що ними реалізуються, за
рахунок залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій, розширення товарної
інфраструктури, підтримка в просуванні товарів до споживачів, акумулювання
товарного та територіального брендів створюють особливу цінність придбання
товарів для покупців. Важливим є те, що акцент у просуванні робиться не на
товар, а на технологію споживання товару покупцями, яка і формує необхідний
стиль життя і стандарт споживання, та, в кінцевому результаті, і тип свідомості
покупця.
Керівники підприємств повинні зосереджувати увагу на необхідності
орієнтації не тільки на покупця, а й на конкуренцію, за якою підприємство
повинно задовольняти потреби покупців, в той же час зберігаючи перевагу перед
конкурентами для забезпечення довготривалої прибутковості При цьому орієнтація
на конкуренцію не замінює орієнтацію на покупця, а тільки підсилює її [1].
Практика діяльності успішних вітчизняних торговельних підприємств
свідчить про необхідність розвитку стратегії позиціонування маркетингової
діяльності підприємств. Головна причина її запровадження полягає в тому, що
співробітники підприємств мають значний вплив на весь комплекс маркетингу,
вони є носіями цінностей товару, а при безпосередньому спілкуванні з покупцями
від них залежить рівень їх задоволеності та досягнення інших ключових
маркетингових цілей і завдань. Особливо актуальним це стає при прийнятті
покупцями рішень про купівлю товарів.
Все більш затребуваними виявляються і можливості стратегії позиціонування,
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які використовуються з метою підвищення купівельної привабливості
підприємств. Новою тенденцією, що вимагає постійного перегляду технологій
маркетингу у прийнятті рішень про купівлю товарів покупцями, є взаємозалежність ринків та підприємств, що виникає внаслідок глобалізації.
Підприємства розглядаються вже не як самостійні утворення, а як єдиний,
спільний ринок, на якому відбувається формування поведінки покупця.
Інтернаціоналізація діяльності підприємств та глобалізація ринків змушує
постійно орієнтуватися на зміну переваг локальних покупців, оцінки рівня
залученості покупців у світовий ринок товарів за допомогою інформаційної
системи Інтернет та інших засобів масової інформації і т. д. [2].
Маркетинг повинен вивчати потреби та інтереси покупців, тобто їх суть,
структуру, пріоритетність, фактори та тенденції розвитку. Стратегія
позиціонування маркетингової діяльності поряд з продавцями і покупцями
покликана виконувати на ринку специфічну роль. Вона має регулювати цей
процес і сприяти ефективному досягненню компромісу інтересів з мінімальними
витратами для покупців. Це обумовлено необхідністю розглядати стратегію
позиціонування маркетингової діяльності підприємств у єдності та взаємодії [3].
Таким чином, незважаючи на різноспрямованість різних підходів до вивчення
потреб покупців, виникає необхідність розгляду стратегії позиціонування
маркетингової діяльності підприємств у взаємодії на основі інтеграції інтересів
поведінки покупців, враховуючи кардинальні зміни в технології продажу товарів.
Відтак, фахівцям з маркетингу потрібно приділяти достатньо багато уваги
прийняттю рішень, орієнтованих на інтереси не тільки окремого споживача, а й
самого підприємства та суспільства в цілому, що є вагомою прерогативою
стратегії позиціонування маркетингової діяльності підприємств.
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Трансформація ринкових відносин та зміни у підприємницькій діяльності
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спонукають підприємства до вивчення питань раціонального надходження та
ефективної реалізації товарів для розробки їх конкурентної поведінки та
досягнення успіху на ринку. Особлива роль сьогодні відводиться торговельній
логістиці, яка обумовлена розвитком сучасних концепцій управління ланцюгами
постачання товарів та виступає основою для удосконалення процесів
обслуговування покупців підприємств. Важливим напрямом торговельної
логістики є використання маркетингового управління, що дозволяє розвинути
новий підхід до розуміння мотивів ринкового обміну товарів та надає можливість
усвідомити ступінь важливості кожного працівника і структурного підрозділу
підприємства, виявити неефективні асортиментні позиції. Впровадження
торговельної логістики практично ліквідовує або значно скорочує усі види запасів
матеріальних ресурсів у сфері обертання товарів, прискорює оборотність коштів
та зменшує витрати підприємств, забезпечує найбільш повне задоволення потреб
покупців у якості, термінах постачання товарів і післяпродажному сервісі.
Етапи процесу реалізації товарів побудовані за принципом пошуку
постачальника до продажу кінцевому споживачу та утворюють ланки, які
взаємодіють між собою. Маркетингове управління чітко виділяє тенденції
формування діяльності підприємства із зосередженням головних акцентів на
логістиці як безпосередньо самого підприємства, так і його товарів, а також
торговельному персоналі. У свою чергу, науковці підтверджують: «Бізнес повинен
створювати логістичні процеси одночасно для акціонерів, споживачів та
працівників» [1]. При цьому маркетингове управління для товарів підприємств
поділяється на складові, які пов’язують з логістикою реалізації товару
(performance), ціною (price) та персоніфікацією (personalization).
Найбільш актуальною складовою для торговельних підприємств є реалізація
товару, у якій якості відводиться першочергове значення. Сучасне розуміння
якості, окрім якості товару, включає процеси постачання його на підприємства,
порядок розрахунків, технічний та інформаційний супровід тощо. Пропагуючи
підвищення якості товарів та внутрішніх логістичних процесів, необхідно головну
увагу зосереджувати на логістиці для споживача: якщо логістичні процеси не
створюють ефективності, то й цілі підприємства не можуть бути досягнуті. Нині
особливо важливим є вміння не лише пристосовуватися до тих змін, які
відбуваються на ринку, але й вчасно передбачати та урізноманітнювати їх,
враховуючи інноваційні тенденції, пов’язані як із реалізацією товару, так і з
технологією використання його, спрямовуючи їх у потрібному напрямку. Відтак,
метою інновації є підвищення рівня функціональності товару, а це означає, що
інновації створюють частину логістичного ланцюга для споживача. Водночас,
індивідуалізація передбачає врахування власного бачення логістики конкретним
споживачем.
Концептуальною базою для формування ціни товару є логістика, оскільки
чим більше корисних якостей у потрібному співвідношенні побачить споживач у
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товарі, тим вищу ціну він готовий сплатити за володіння товаром. Ринкове
ціноутворення передбачає сприйняття споживчих якостей товару (цінності), яке
визначає маркетингову діяльність підприємства.
За сучасних умов для споживача найбільш вагоме значення відіграє не сама
цінність товару, а те, наскільки вона дозволить вирішити його проблему та
приєднати до певної групи однодумців. Звідси прагнення споживачів знаходити і
купувати товар персонально для себе, мати такий, якого немає більше ні у кого.
Це значить, що його необхідно залучати у всі можливі програми розвитку як
виробничих, так і торговельних підприємств, йому повинні бути раді, а
обслуговувати кожний раз як VIP-покупця. При цьому надзвичайно важливо
підтримувати зворотний зв’язок [2]. Очевидно, що для споживачів досить
суттєвим є те, що торговельні підприємства цікавляться їх думкою, а виробники
вважають визнання споживачем найкращою і об’єктивною винагородою. Разом з
тим, сучасна парадигма маркетингового управління передбачає перенесення
передумов ефективної діяльності підприємства у зовнішнє середовище.
Таким чином, концепція торговельної логістики переорієнтовується із
взаємодії видів діяльності, спрямованих на створення логістики всередині
підприємства, у інтеграційний процес групи підприємств як однієї галузі, так і
інших підприємств, що функціонують на одному ринку (сегменті ринку).
Використання процесного підходу дозволяє ліквідувати процеси, що не
створюють логістичної цінності для підприємства, та виділити інтегровані
логістичні ланцюги, які відображають стійку, цілеспрямовану сукупність
взаємопов’язаних видів діяльності груп підприємств, що мають цінність для
споживача. Сучасні економічні відносини характеризуються бажанням споживача
безпосередньо брати участь у створенні цінності, визначати її властивості та
структуру, володіти інформацією про учасників логістичного ланцюга та витрати,
понесені на ведення підприємницької діяльності. Стратегічним управлінським
завданням інших учасників логістичного ланцюга є пошук способів ефективної
співпраці зі споживачем. Практика діяльності успішних торговельних підприємств
демонструє існування багатьох факторів дотику, де споживач і підприємство
можуть спільно будувати ефективну діяльність. Діалог між елементами
логістичного ланцюга, що виник внаслідок впровадження Інтернет-технологій у
економічне середовище, не тільки сприяє обміну знаннями, але й породжує
розуміння між підприємством та споживачем.
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЇ
Магдич Д. В.
Науковий керівник – к.е.н. Солоїд О. В.
Вінницький кооперативний інститут
Для функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення
конкурентоспроможності підприємства необхідна система оцінки конкуренто спроможності підприємства, яка б врахувала інтереси інвесторів, підприємств,
споживачів, держави. Економічна нестабільність країни не дає ефективно
розвиватися підприємницькій діяльності, заважає формуванню малого та
середнього бізнесу, що, в свою чергу, негативно впливає на стабільність
економіки.
Для визначення положення підприємства на ринку необхідна оперативна та
об’єктивна методика оцінки конкурентоспроможності підприємства та
ефективності використання конкурентоспроможності підприємства. Діагностика
конкурентоспроможності підприємства та його продукції припускає оцінку
ключових дій на нинішній і майбутній стан підприємства через визначення мети,
завдань, очікувань, повноважень; зовнішньої обстановки; внутрішніх ресурсів.
Мета діагностики конкурентоспроможності підприємства та його продукції –
виявлення загроз і можливостей зовнішнього середовища, а також сильних і
слабких сторін підприємства. Добре проведена бізнес-діагностика діяльності
підприємства дає реальну оцінку його ресурсів і можливостей, є відправною
точкою розробки стратегії підприємства. Разом з тим, стратегічний менеджмент
неможливий без глибокого розуміння конкурентного оточення, в якому працює
підприємство, що припускає здійснення маркетингових досліджень.
Конкурентоспроможність
підприємства
розглядається
як
здатність
підприємства (реальна чи потенційна) проектувати, виготовляти та реалізовувати
конкурентоспроможну продукцію, а також цілеспрямовано взаємодіяти з
ринковим оточенням.
Дослідження конкурентоспроможності як відносної характеристики базується
на теорії конкурентної переваги, розробленій М. Портером. Під конкурентною
перевагою розуміється відмінність процесу функціонування і розвитку
підприємства порівняно з іншими аналогічними підприємствами, що забезпечує
успіх у конкуренції. Конкурентна перевага підприємства визначається тим,
наскільки чітко воно може організувати всю систему. Всі конкурентні переваги
підрозділяються на дві групи [1].
Найбільш типовими причинами інновацій, що дають конкурентні переваги
підприємству, є: нові технології, нові або змінені запити покупців, поява нового
сегмента галузі, зміна вартості або наявності компонентів виробництва, зміни у
законодавстві або урядовій політиці.
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Учені і практики розробили ряд аналітичних методів і моделей, які можуть
бути корисними при діагностиці конкурентоспроможності підприємства і його
продукції. Найбільш відомі серед них матриці портфельного аналізу: Бостонської
консультаційної групи (БКГ), SWOT, консультаційних фірм McKincey, Arthur D.
Little [2]
Методи портфельного аналізу діяльності підприємства (по аналогії з
розміщенням капіталів у фінансовій сфері) розроблені в 60-і роки ХХ ст. для
вирішення завдань стратегічного управління на корпоративному рівні і є одними з
небагатьох спеціалізованих методів стратегічного менеджменту. Теоретичною
базою портфельного аналізу є концепція життєвого циклу товару.
Портфельний аналіз призначений для вирішення наступних проблем:
узгодження стратегій бізнесу або стратегій господарських підрозділів
підприємства. Він покликаний забезпечити рівновагу між господарськими
підрозділами з швидкою віддачею і напрямами, що готують майбутнє; розподіл
кадрових і фінансових ресурсів між господарськими підрозділами; аналіз
портфельного балансу; встановлення виконавчих завдань; проведення
реструктуризації підприємства (злиття, поглинання, ліквідація і інші дії по зміні
управлінської структури підприємства, розширенню або скороченню бізнесу) [3].
Головними перевагами портфельного аналізу є можливість логічної структуризації
і наочного віддзеркалення стратегічних проблем підприємства, відносна простота
представлення результатів, акцент на якісні сторони аналізу.
У всіх матрицях портфельного аналізу по одній осі визначається оцінка
перспектив розвитку ринку, по іншій – оцінка конкурентоспроможності
господарських підрозділів підприємства.
Зазвичай процес портфельного аналізу йде по одній схемі:
1. Всі види діяльності підприємства (асортимент продукції) розбиваються на
стратегічні одиниці бізнесу.
2. Визначається відносна конкурентоспроможність цих одиниць бізнесу і
перспективи розвитку відповідних ринків.
3. Розробляється стратегія кожної одиниці (бізнес-стратегія) бізнесу і одиниці
бізнесу зі схожими стратегіями об’єднуються в однорідні групи.
4. Керівництво оцінює бізнес-стратегії всіх підрозділів підприємства з
погляду їх відповідності корпоративній стратегії, порівнюючи прибуток і ресурси,
потрібні кожному підрозділу. На основі такого порівняльного аналізу можливе
ухвалення рішень про корегування стратегій бізнесу.
Портфельні матриці дозволяють узагальнити результати розробки стратегії і
представити їх в наочній формі, хоча вони вимагають повної і надійної інформації
про стан ринку, про сильні і слабкі сторони підприємства та його основних
конкурентів. Побудова портфельних матриць припускає проведення великої
роботи по сегментації ринку, по збору інформації, яка може бути відсутньою в
явному вигляді.
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Головний недолік портфельного аналізу полягає у використанні даних про
поточний стан бізнесу, які не завжди можна екстраполювати в майбутнє.
Відмінності методів портфельного аналізу полягають в підходах до оцінки
конкурентних позицій стратегічних одиниць бізнесу і привабливості ринку.
SWOT-аналіз дозволяє визначити негативні й позитивні фактори, що
впливають на діяльність підприємства як ззовні, так і зсередини, допомагає
правильно оцінити можливості, які відкриваються перед компанією в
майбутньому. SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має певні переваги:
систематизація знань про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес
стратегічного планування; можливість визначити конкурентні переваги
підприємства та сформувати стратегічні пріоритети; можливість періодично
проводити діагностику ринку та ресурсів підприємства.
Поряд з позитивними характеристиками, SWOT-аналіз має й недоліки:
суб’єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, погана адаптація до середовища, що постійно змінюється. Тому
SWOT-аналіз має проводитися періодично, не менш ніж один раз на рік.
Якісно виконаний SWOT-аналіз дає можливість виявити максимальну
кількість проблем на підприємствах. Ці проблеми беруть за основу для розробки
стратегії підприємств. SWOT-аналіз зазвичай проводиться у такому порядку:
визначаються цілі підприємства та критерії успіху; виявляються сильні сторони
підприємства (S), слабкі сторони (W), можливості (О) та загрози (Т); на базі
аналізу формується стратегія підприємства та розробляються заходи для реалізації
обраної стратегії; регулярно проводиться контроль та оцінка результатів [2].
На основі узагальнення застосовуваних наукових принципів і підходів до
вивчення конкурентоспроможності підприємства виділено основні її складові:
конкурентоспроможність продукції, потенціал підприємства, ринкова активність.
Зазначені характеристики є взаємопов’язаними та взаємодіючими об’єктами
управління, поєднання результатів досягнення яких в цілісну систему сприяє
забезпеченню такої властивості підприємства, як здатність його до існування на
ринку.
Отже, у цілому конкурентоспроможність відбивається як комплексна
системна категорія, що включає ознаки результату і процесу та ін.
Конкурентоспроможність підприємства може бути визначена як комплексна
порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності
оціночних показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на
певному ринку за певний проміжок часу, по відношенню до сукупності показників
конкурентів. Функціонування підприємств на ринку залежить від своєчасного
реагування на зміни їх конкурентоспроможності, що містить у собі складний
комплекс характеристик.
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НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Мельничук К. Я.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Гончар О. І.
Хмельницький національний університет
Процеси глобалізації та євроінтеграції актуалізують потребу пошуку дієвих
інструментів виявлення загроз, зниження невизначеностей та ризиків діяльності
підприємства, формування і реалізації його економічного потенціалу. Можливості
підприємств та організацій, їх темпи розвитку залежить від ряду чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища, невизначеностей та загроз. З іншої
сторони, прийняття ефективних рішень у напрямку оптимізації діяльності
підприємств в сучасних динамічних умовах, умовах генерації кризових явищ і
процесів потребує постійного моніторингу параметрів наявного економічного
потенціалу та рівня його використання, визначення проблемних моментів і
перспектив розвитку.
За результатами дослідження стану, тенденцій реалізації, перспектив розвитку
формується тип ринкової поведінки підприємства та обґрунтовується майбутня
стратегія [1].
Несприятливі чинники ринку: підвищення конкуренції, складність процесів,
проблеми партнерських відносин, будучи невіддільною частиною економічної,
політичної, соціального життя суспільства та господарювання окремих
підприємств, неминуче супроводжують різні сфери діяльності та пов’язані із
ризиками. Потреба і практичні аспекти управління ризиками діяльності
підприємства передбачають комплексний підхід до розробки й реалізації дієвих
управлінських рішень.
Процес управління ризиком передбачає оцінку небезпек, прогнозування
розвитку подій у майбутньому й вжиття заходів посилення позитивного і
зменшення негативного результату розвитку економічної системи.
Основними завданнями, які б вирішувало запровадження процедур управління
ризиками, повинні бути: виявлення сфер підвищеного ризику фінансової
складової діяльності підприємства, генеруючих загрозу його фінансової безпеки;
всебічна об’єктивна оцінка ймовірності настання окремих ризикових подій і
пов’язаних з ними можливостями фінансових втрат; забезпечення мінімізації
рівня фінансового ризику стосовно планового рівня дохідності фінансових
операцій; забезпечення мінімізації фінансових втрат підприємства в разі настання
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ризикової події. Існуюча практика управління ризиком не відповідає сучасному
підходу та вимогам ефективності управління підприємством. Тільки комплексний
підхід – постійний, інтегрований, з організаційним механізмом, модельнодосліджуваний і методично забезпечений – здатний забезпечити успішність
роботи.
Важливою перешкодою ефективності управління потенціалом підприємства в
умовах невизначеності та ризику є відсутність обґрунтованих науково-методичних
підходів щодо врахування впливу численних факторів ризику при визначенні
строків і ресурсних показників реалізації управлінських рішень.
Сучасні підходи реалізації управлінських рішень, як і окремих проектів, у
більшості випадків, розглядають з позицій мінімальної достатності ресурсів,
ефективності їх використання. Однак, вплив чинників ризику може багаторазо во
збільшити базову вартість та суттєво збільшувати строки реалізації. З іншої
сторони, ефективне управління потенціалом підприємства в сучасних ринкових
умовах передбачає детальний аналіз його складових, вивчення внутрішніх
взаємозв’язків між ними, здійснення моніторингу кількісних і якісних параметрів
поведінки та коригування їх у разі потреби до визначених напрямків розвитку.
Існують різні підходи щодо визначення сутності економічного потенціалу та
особливостей управління. Наявність різних думок вчених є підґрунтям говорити
про актуальність та значимість категорії в управлінні бізнесом в сучасних
умовах. Проте, одночасно, така ситуація потребує логічної узгодженості та
взаємозв’язку.
Для побудови адекватної моделі економічного потенціалу конкретного
підприємства необхідно вивчити особливості його діяльності, дослідити сутність
кожної складової зокрема та врахувати дію чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища [2]. Сучасні умови господарювання і характерна їм динамічність змін
в сукупності зумовлюють пошук нових підходів до управління та планування
діяльності підприємств з метою адаптації до ситуацій та мінімізації ризиків.
Сьогодні широкого застосування в економічній теорії і практиці набув
сценарний аналіз, який базується на імітації майбутніх станів досліджуваних явищ
і процесів, виборі оптимальної траєкторії розвитку подій та, відповідно,
формуванні стратегії діяльності суб’єкта господарювання на перспективу.
Складним є процес імітації сценаріїв розвитку об’єкта, що досліджується. Для
цього необхідно детально дослідити включені фактори в побудованих економікоматематичних моделях, визначити вагомість їх впливу і вибрати ті, які у
майбутньому найбільше формуватимуть розвиток тих чи інших подій. Побудова
сценаріїв вимагає застосування інтелектуально-творчого підходу, який базується
на багатому теоретичному і практичному досвіді, вмінні виявлення серед
множини ознак основного (значимого) і другорядного, причин і наслідків, а також
здатності передбачення можливих ситуацій.
Отже, досягнення успіху в бізнесі, забезпечення ефективності діяльності,
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стійкості процесів формування та розвитку потенціалу підприємств, потребує
вивчення процесів формування і реалізації економічного потенціалу, умов
здійснення господарської діяльності, їх причинно-наслідкових зв’язків,
ідентифікації та управління ризиками.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ
СТРАТЕГІЙ ЛІДЕРСТВА ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
Мілованов В. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Олексин І. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Значення роздрібної торгівлі не обмежується рамками економічних
показників і обсягами продажів. Відбуваються структурні зміни в роздрібній
торгівлі. Так, пріоритетну роль у системі торговельного обслуговування населення
відіграють нові формати торгівлі. Трансформація суб’єктів роздрібної торгівлі має
чітку тенденцію до скорочення чисельності малих та мікропідприємств. Це
зумовлює доцільність застосування для мережевих роздрібних торговельних
підприємств двох базових стратегій розвитку: 1) лідерства за рахунок економії на
витратах; 2) диференціації.
Стратегія лідерства за рахунок економії на витратах – застосовується в
мережевому роздрібному підприємстві на основі продуктивних торговельних
форматів: дискаунт, супермаркет, гіпермаркет. Основний позитивний результат,
який досягається в межах цієї стратегії, – ефект масштабу діяльності, необхідний
для завоювання певної частки ринку.
Дана стратегія забезпечує високу рентабельність діяльності роздрібній
торговельній мережі, стійкість до цінової конкуренції, захист від нових
конкурентів [1]. Вважаємо, що основними тактичними завданнями в цих умовах є:
максимальна активізація комерційної діяльності, зокрема, ділових зв’язків із
партнерами; посилення уваги персоналу до фактичних клієнтів; підвищення якості
та кількості заходів щодо їх утримання, адже існує загроза активізації конкурентів.
В умовах обмеженого платоспроможного попиту, але при високій
індивідуалізації потреб, виникає необхідність розширення і поглиблення
торговельного асортименту в низькому та середньому діапазоні цін за умови
високої цінової диференціації в товарних групах [2]. Це пов’язано з тим, що, з
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одного боку, торговельні формати відчувають значний дефіцит оборотних активів,
та, з іншого, спостерігається високий ступінь потреби покупців у європейських
стандартах обслуговування. Це, на наш погляд, зумовлено тим, що аудиторія
споживачів у супермаркеті, а, іноді, й дискаунті, складається з покупців, для
котрих характерним є різний рівень доходу, соціально-демографічні та
психографічні характеристики.
Реалії сьогодення свідчать, що, як правило, одна роздрібна мережа охоплює
декілька різнорідних цільових сегментів, тобто стратегія розвитку ринку, котра
застосовується для залучення різних сегментів покупців, реалізується в межах
однієї роздрібної мережі та одного найбільш прийнятного формату, оскільки
паралельно розвивається комерційний бізнес із організацією іншої мережі та
формату. Наприклад, дискаунт потребує в рамках одного торговельного
підприємства формування досить складної системи управління торговельними
процесами.
Важливим моментом, пов’язаним із розвитком торговельних мереж у межах
стратегії лідерства, є необхідність оперативного досягнення оптимального
масштабу мережі, що складно здійснити при обмежених інвестиційних
можливостях і сформованій історичній спадщині у вигляді вже існуючих
роздрібних торговельних підприємств, які слабо пристосовані для реорганізації в
сучасні торговельні формати. Основні характеристики стратегії лідерства за
рахунок витрат для роздрібних торговельних мереж наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Основні характеристики стратегії лідерства за рахунок витрат
(складено автором за [3])
Покупці
Обмежений платоспроможний
попит за умови високого ступеня
індивідуалізації потреб
Висока чутливість до цін,
нерівномірність попиту на
локальних ринках
Висока потреба в європейських
стандартах обслуговування

Політика
Товарна

Стратегічне рішення
Широкий асортимент у низькому та
середньому діапазоні цін

Цінова

Гнучка система знижок, «економні
години», спеціальні ціни для локальних
ринків
Асортиментна Ключові фактори: відсутність черг,
оформлення магазину, зручна викладка
товарів та зонування торгового залу,
загальна сприятлива атмосфера

Розширення торговельної мережі за рахунок використання малопридатних
торгових площ призводить до того, що в мережу включаються магазини,
розташовані в районах із обмеженою ємністю ринку. Причому істотні відмінності
існують не тільки між окремими містами, а й районами одного міста. В цьому
випадку цінова політика в різних магазинах мережі повинна вирішуватися за
рахунок встановлення спеціальних цін для локальних ринків. Слід враховувати,
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що ці заходи неоднозначно впливають на рівень прибутку, тобто окремі магазини
мережі будуть рентабельними, інші – малорентабельними або навіть
нерентабельними.
Стратегія диференціації доцільна для використання в мережах спеціалізованих
магазинів, універмагах, що пропонують товари, які характеризуються
пріоритетними для споживачів перевагами: високою якістю; асортиментом
брендових торгових марок. Для цієї стратегії притаманний середній або високий
рівень витрат, який компенсується високими цінами, що встановлюються на
товари. У процесі запровадження цієї стратегії частка ринку не має вирішального
значення, вирішальну роль відіграє частка в сегменті або ніші, що пов’язана з
певною товарною спеціалізацією або торговими марками.
Розвиток роздрібних мереж на основі цієї стратегії відбувається на основі
формату спеціалізованого мультибрендового магазину з вузьким і середнім (дуже
глибоким) асортиментом. Основні характеристики стратегії диференціації
наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Основні характеристики стратегії диференціації (складено автором за [3])
Покупці
Обмежений платоспроможний
попит за умови високого ступеня
індивідуалізації потреб
Висока чутливість до цін,
нерівномірність попиту на
локальних ринках
Висока потреба в європейських
стандартах обслуговування

Політика
Товарна

Стратегічне рішення
Оптимізація і постійне оновлення
асортименту. Жорстка селекція
міжнародних стандартів і локальних
торгових марок
Цінова
Ринкове ціноутворення та спостереження
за зміна цін на ринку. Високі (низькі)
ціни у відповідності до життєвого циклу
товару
Асортиментна Ключові фактори: консультаційне
обслуговування, додаткові послуги,
спеціальні програми роботи з покупцями

Фактор високих цін, характерний для стратегії диференціації, визначає
високий рівень сервісу, що надається покупцям в мережевих магазинах. При
цьому найбільш важливими умовами формування лояльних покупців є:
концептуальна дотриманість сформованої стратегії магазину; стильний дизайн
торгового залу; висока компетентність, приємна зовнішність і відповідний вік
персоналу (до 35 років); присутність в торговому залі менеджера по роботі з
покупцями; наявність зон відпочинку (заклади ресторанного господарства,
кімната для дітей тощо); спеціальні програми для постійних покупців (програми
лояльності, система накопичувальних знижок, система попередніх замовлень,
доставка товарів за вказаною адресою тощо).
Отже, для торговельних підприємств найбільш прийнятними є дві базові
стратегії розвитку – стратегія лідерства за рахунок економії на витратах і стратегія
диференціації. Вважаємо, що з метою оптимізації вибору стратегії слід
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використовувати теорію «біматричних ігор», в якій інтереси суб’єктів ринку, хоча
і не збігаються, але не є протилежними. Особливістю застосування цієї теорія є те,
що при наявності декількох рівноважних ситуацій, умови для досягнення
конкурентних переваг – різні, проте, проявляються не в антагонізмі інтересів, а в
антагонізмі поведінки.
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ЗНАЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ
ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
Москаль Б. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Пасінович І. І.
Київський національний університет будівництва та архітектури
Результати фінансово-господарської діяльності та ефективність управління
фінансовими ресурсами підприємства втілюються в такому понятті, як фінансовий
стан. Розгляд навчальної та наукової літератури засвідчив, що існує багато
визначень фінансового стану. Наприклад, колектив науковців під керівництвом
А. М. Поддєрьогіна визначив фінансовий стан як комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується
системою моделей, методів і показників, які відбивають наявність, розміщення та
використання фінансових ресурсів [2, с. 310].
В загальному вигляді під фінансовим станом розуміється здатність
підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю
фінансовими ресурсами необхідними для нормального функціонування
підприємства,
раціональним їх розміщенням і ефективним використанням,
фінансовими взаємовідносинами з іншими суб’єктами господарювання.
Фінансовий стан підприємства, залежно від ефективності фінансової
діяльності, може бути стійким, нестійким та кризовим. Фінансова діяльність
підприємства має бути спрямована на організацію систематичного надходження й
ефективного використання фінансових ресурсів, додержання розрахункової і
кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і
залучених коштів, забезпечення стабільно прибуткової діяльності підприємства.
Можливість підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою
діяльність на розширеній основі, здійснювати передбачені витрати і підтримувати
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платоспроможність в непередбачених обставинах свідчить про його стійкий
фінансовий стан і навпаки.
До індикаторів, які характеризують фінансовий стан, належать, насамперед,
показники ліквідності і платоспроможності, фінансової незалежності і фінансової
стійкості, показники оборотності і рентабельності [1].
Фінансовий стан є важливою характеристикою ділової активності і надійності
підприємства. Підприємство із стійким фінансовим станом може урізноманітнювати
асортимент продукції, що виробляється, розширювати ринки збуту. Підприємство,
яке не відчуває фінансових труднощів, орієнтується на розвиток − оновлює
техніко-технологічну базу, здійснює інвестиції, займається інноваційною
діяльністю. Натомість, підприємство із кризовим фінансовим станом має на меті
виживання на ринку.
Також фінансовий стан визначає рівень кредитоспроможності підприємства
та інвестиційної привабливості. Кредитоспроможність є характеристикою стану
підприємства, при якому кредитори, насамперед, банки, без труднощів надають
йому кредити, оскільки відповідні показники, які характеризують фінансовий
стан, свідчать, що підприємство виконає всі умови кредитного договору.
Потенційні інвестори, перш ніж реалізувати інвестиційний проект, зазвичай
ретельно вивчають фінансовий стан підприємства, причому за декілька років. І
лише стійкий фінансовий стан та позитивна динаміка ряду фінансових показників
є гарантією безпечності й окупності інвестицій. Тільки підприємство із стійким
фінансовим станом є інвестиційно привабливим.
В кінцевому підсумку, фінансовий стан визначає конкурентоспроможність
підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, він є гарантом
ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його
партнерів.
Фінансовий стан підприємства перебуває у постійній зміні, оскільки в процесі
виробничої, збутової та фінансової діяльності виникає безперервний процес
кругообігу капіталу, змінюється структура коштів підприємства та джерел їх
формування, наявність і необхідність у фінансових ресурсах.
Забезпечення стійкого фінансового стану залежить від внутрішніх і зовнішніх
чинників. Нестабільність економіки, її кризовий стан характеризується великою
кількістю збиткових підприємств із кризовим фінансовим станом. Інфляційні
тенденції, нестабільні й високі відсотки за кредитами банків, зміни податкового
законодавства, малопрогнозований курс національної валюти та інші зовнішні
фактори ускладнюють прогнозування показників фінансового стану.
Фінансовий стан підприємства є результатом ефективності діяльності
підприємства та його менеджерів. Водночас, фінансовий стан має бути об’єктом
управління і прогнозування. Управління фінансовим станом має бути направлене
на забезпечення фінансової стійкості, високої кредитоспроможності та
інвестиційної привабливості. Предметом прийняття обґрунтованих управлінських
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рішень мають бути оптимальні співвідношення між:
– ліквідністю і прибутковістю;
– фінансовими ризиками і прибутковістю;
– дебіторською і кредиторською заборгованість;
– власними і позиковими коштами;
– вхідними і вихідними грошовими потоками.
Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що поліпшення фінансового стану
відноситься, в першу чергу, до антикризових заходів. Однак, на нашу думку,
управлінські рішення щодо покращення показників фінансового стану мають бути
постійною практикою. Управління фінансовим станом повинно бути спрямоване
на виявлення резервів його покращення та їх реалізації.
Отже, забезпечення стійкого фінансового стану має для підприємства велике
значення. Щоб цього досягти, фінансовий стан та його показники мають бути
об’єктом управління. Для цього можуть використовуватись методи фінансового
менеджменту, фінансового планування і бюджетування, а також існуючі
інформаційні технології у сфері фінансового управління.
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ОСНОВИ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ
Оласюк В. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Економічна діяльність вітчизняних підприємств на нинішньому етапі
розвитку суттєво ускладнюються під впливом факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища. Для кожного підприємства, що функціонує в ринкових
умовах, найважливішою проблемою є виживання і подальший розвиток. Для
вирішення цієї проблеми необхідною є грамотно розроблена й, обов’язково,
ефективна стратегія розвитку підприємства.
Побудова стратегії поведінки підприємства базується на методології
стратегічного планування, яка включає принципи побудови прогнозів розвитку
підприємства через теорію стратегічного планування до практичного
використання відповідно до вимог окремої галузі або всієї економіки, тобто
правової і соціальної основи.
Щоправда, у вітчизняній практиці застосування стратегічного підходу до
управління підприємством все ще залишається обмеженим. Серед головних
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причин такого становища виділяють: недостатнє дослідження проблем у сфері
стратегічного управління; порядок прийняття й реалізації стратегічних рішень не є
систематизований належним чином; відсутність налагоджених та п еревірених
інструментів розробки і реалізації стратегії; очікування керівниками миттєвого
результату.
Розробка стратегії досить складна і трудомістка процедура. Але значущість
для організації стратегії значно перебільшує витрати на її реалізацію. Процес
усвідомлення ситуації у зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства,
обговорення різних варіантів розвитку підвищують ступінь системності та
обґрунтованості прийняття рішень та управління підприємством в цілому.
Стратегія повинна:
– містити ясні цілі, досягнення яких є визначальним для отримання стійких
конкурентних переваг підприємства;
– підтримувати ініціативу колективу;
– концентрувати головні зусилля в необхідний час в необхідному місці;
– передбачати таку гнучкість поведінки, щоб використовувати мінімум
ресурсів для досягнення максимального результату;
– передбачати план дій;
– забезпечувати гарантовані ресурси.
Г. Мінцберг визначає стратегію як комбінацію п’яти «П»:
– План, керівництво, орієнтир або напрямок розвитку, шлях із
сьогоднішнього у майбутнє;
– Принцип поведінки або слідування деякій моделі поведінки;
– Позиція – визначення становища організації у зовнішньому середовищі і
відносно своїх головних конкурентів;
– Перспектива або за П. Друкером – це «теорія бізнесу даної організації»;
– Прийом, особливий «маневр», що застосовується з метою перехитрити
суперника або конкурента.
Будь-яка розроблена стратегія може бути реалізована тільки за умови
наявності підсистем забезпечення виконання планів (організаційної, фінансової,
соціально-психологічної, інформаційної) та системи стратегічного контролю.
Підприємство може існувати і без розробленої стратегії, але воно звертається
до неї, коли умови його діяльності дуже нестабільні, коли підприємство відчуває
складнощі в своєму розвитку [1].
У сучасних умовах стратегічне мислення визначається як єдиний ефективний
підхід до управління підприємством в ринкових умовах. В його основі лежить
концепція стратегічного управління, яка знаходить вираз у наступних характерних
рисах її застосування:
1) базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та
цільовому підходах до діяльності підприємства, що трактується як відкрита
соціально-економічна система;
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2) орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство. Це дозволяє
створювати адекватні цим умовам системи стратегічного управління, що
відрізнятимуться залежно від особливостей підприємства та характеристик
зовнішнього середовища;
3) концентрує увагу на необхідності збору та застосування баз стратегічної
інформації;
4) дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, впливаючи на
ситуацію шляхом відповідного розподілу ресурсів, встановлення ефективних
зв’язків та формування стратегічної поведінки персоналу;
5) передбачає застосування певних інструментів та методів розвитку
підприємств (цілей, «дерева цілей», стратегій, «стратегічного набору»,
стратегічних планів і програм, стратегічного планування тощо) [2, с. 79].
Швидкі зміни розвитку підприємства, які пов’язані з новими технологіями,
глобалізацією діяльності, обумовлюють необхідність пристосування підприємства
до змін оточуючого середовища, необхідність прогнозування дій і розробки
стратегії на майбутнє. Стратегія підприємства розробляється в процесі здійснення
механізму стратегічного управління на підприємстві. В практиці роботи
вітчизняного підприємства механізм стратегічного менеджменту знаходиться на
стадії становлення, але практики вважають, що ринок вступив у ту стадію, коли
відсутність стратегії заважає розвитку підприємства. Стратегічний менеджмент як
система управління дозволяє розглядати організацію як цілісність і пояснює, чому
деякі фірми розвиваються, а іншим загрожує банкрутство. Умови діяльності
вітчизняних підприємств в умовах ринку відрізняються від умов у доринковий
період.
В сьогоднішніх умовах підприємства повинні самі визначати параметри
зовнішнього середовища, асортимент продукції, ціни, ринки збуту, свої
довгострокові цілі та стратегії їх досягнення. Основними посиланнями для
розробки стратегії підприємства є:
– швидкі зміни зовнішнього середовища (якщо середовище практично
стабільне, то немає особливої потреби займатися розробкою стратегії);
– інтеграційні процеси, що відбуваються в економіці (як наслідок цього,
виникнення акціонерних товариств, асоціацій, промислово-фінансових груп,
утворення різних альянсів і активна поведінка цих суб’єктів на ринку);
– процеси, які протікають у внутрішньому середовищі підприємства:
відокремлення процесів управління майном, володіння власністю (власник
підприємства) та процесів виробництва, збуту (компетенція управляючих,
директорів, менеджерів);
– глобалізація бізнесу. Глобальні фірми, що розглядають світ як одне ціле, де
зникають національні відмінності і проходить стандартизація споживання,
ставлять вітчизняні підприємства у жорсткі умови конкуренції [3].
Варто також розглянути стратегію фірми як продукт стратегічного
331

управління. Стратегія – це генеральна лінія, модель розвитку та поведінки
підприємства у зовнішньому середовищі. На практиці розробка стратегії включає
виконання таких етапів:
– визначення стратегічної установки, місії, цілей існування, політики
розвитку підприємства;
– аналіз стратегічного потенціалу підприємства;
– аналіз зовнішнього середовища підприємства;
– визначення можливих стратегічних зон господарювання;
– визначення стратегічних альтернатив та формування «стратегічного
набору» підприємства (сукупності стратегій, що розробляються на різних рівнях
управління);
– розробка довгострокових планів, програм, тактичних планів, оперативних
організаційних планів [4].
Ці етапи можуть повторюватися та корегуватися в процесі формування
стратегії.
Таким чином, стратегія організації – це концепція, яка виражена або
застосована лідером організації про довгострокові цілі та задачі організації; про
набір обмежень, які встановлюються лідером або переносяться з більш високого
рівня управління та реалізуються у поточній множині планів та в ближніх цілях,
що приймаються для досягнення головних цілей організації.
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ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Олім В. О.
Науковий керівник – к.е.н., проф. Круглова О. А.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Одним з чинників довіри інвесторів та кредиторів до компанії, підвищення її
інвестиційної привабливості та економічної стійкості є якісне корпоративне
управління.
Незважаючи на наявність законодавчих та нормативних документів розвиток
корпоративного управління в Україні складний, а результати неоднозначні. У
своїх дослідженнях вітчизняні науковці [1-4] виділяють низку проблем, що
стримують активний розвиток корпоративного сектору в Україні. Основні серед
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них: неринкова природа утворення власника на підприємствах у ході ваучерної
приватизації, нерозвиненість фондового ринку, непрозорість відносин власності.
Неадекватна оцінка цінних паперів на вітчизняному фондовому ринку призводить
до того, що підприємства не зацікавлені у власній репутації та, зокрема, у
розкритті інформації. Незважаючи на певні проблеми, слід відзначити зростання
інтересу власників до розвитку корпоративного управління на підприємствах, що
зумовлено як процесами глобалізації, так і залежністю результатів господарювання
від рівня корпоративного управління. З огляду на це, питання оцінювання
корпоративного управління в умовах обмеженої інформації набуває значної
актуальності.
За результатами огляду наукової літератури питань діагностики
корпоративного управління зроблено висновок, що для оцінки якості
корпоративного управління зазвичай використовують методики рейтингової
оцінки, що спираються на систему одиничних та узагальнюючих показників.
Об’єктами оцінки є права та вплив інвесторів, структура власності, система
винагород, корпоративна соціальна відповідальність та інші (рейтинги Standard &
Poor’s, Brunswick UBS Warburg). Слід відзначити, що не завжди показники, що
пропонуються, можуть бути використані у практичній діяльності. Особливо , для
невеликих підприємств, що не представлені на фондових біржах. Враховуючи це,
обґрунтовано методику для експрес-оцінки корпоративного управління, яка
розроблена з урахуванням напрямів оцінок, наведених у рейтингових системах, та
інформаційного забезпечення процесу оцінювання (табл. 1)
Для оцінки обрано бальний метод, за яким виділено два основні варіанти
оцінювання системи. За наявності виділеної характеристики передбачено
оцінювання у розмірі 1,0 балу, за відсутності характеристики – 0 балів.
Ураховуючи кількість показників для оцінки, максимальна кількість балів,
становить 10,0 балів. Для оцінки рівня корпоративного управління використано
відповідну шкалу оцінок.
Таблиця 1
Напрями та основні характеристики для експрес-оцінки корпоративного
управління на підприємстві
Напрям
1. Політика
корпоративного
управління
2. Діяльність
наглядової ради
(дирекції)
3. Система
контролю
4. Прозорість та
розкриття
інформації

Характеристика
1.1. Наявність кодексу/політики корпоративного управління
1.2. Розкриття інформації про корпоративну структуру
1.3. Наявність положення про дивідендну політику/порядок розподілу прибутку
2.1. Наявність інформації про склад дирекції
2.2. Розкриття інформації про рішення дирекції
2.3. Розкриття інформації про політику та форму винагороди членів дирекції
3.1. Наявність звіту незалежного аудитора про результати діяльності
3.2. Наявність кредитних рейтингів міжнародних рейтингових агентств
4.1. Розміщення на сайті компанії фінансової звітності за МСФЗ
4.2. Публікація звіту про соціальну відповідальність
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Під час визначення шкали виходили з якісних характеристик, що передбачено.
У розрахунках прийнято три групи якості системи корпоративного управління, а
саме: високий, середній та низький рівні корпоративного управління. З огляду на
зазначене, виділено крок для оцінки (3 бали) та відповідну шкалу для оцінювання
системи корпоративного управління. Ураховуючи результати розрахунків, шкала
для оцінювання корпоративного управління матиме наступну інтерпретацію.
Якщо за результатами оцінки кількість балів становитиме від 0 до 4 балів, то це
свідчитиме про низький рівень якості корпоративного управління. За умов, що
кількість балів становитиме від 5 до 7 балів, можна говорити про середній рівень
якості корпоративного управління. Якщо за результатами оцінки кількість балів за
підприємством становитиме від 8 до 10 балів, то це свідчитиме про високий рівень
якості корпоративного управління.
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ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
Павленко Т. Є.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Пасінович І. І.
Київський національний університет будівництва та архітектури
Будь-яка діяльність характеризується певним результатом – позитивним чи
негативним. Результати діяльності підприємства можна інтерпретувати
по-різному: задоволення потреб споживачів у певних товарах і послугах,
створення доданої вартості та ін. При цьому загальноприйнятими фінансовими
результатами діяльності економічного суб’єкта є прибуток (перевищення доходів
над витратами) або збиток (перевищення витрат над доходами).
Значення прибутку як позитивного фінансового результату для окремого
підприємства чи економіки в цілому є надзвичайно важливим. Прибуток є
основним внутрішнім джерелом фінансування підприємства. Його наявність
свідчить про успішну діяльність та ефективний менеджмент підприємства.
Податок, сплачений з прибутку підприємств, є важливим джерелом надходжень до
бюджету.
Прибуток посідає одне з центральних місць у загальній системі вартісних
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інструментів управління економікою, оскільки всі вони прямо або опосередковано
пов’язані з прибутком. Це стосується і кредиту, ціни, собівартості та інших
економічних важелів. Зважаючи на ці обставини, прибуток є одним з основних
об’єктів управління фінансового менеджменту [2, с. 106].
Аналіз показників, які характеризують структуру доходів державного
бюджету показав, що надходження від податку на прибуток підприємств не є
значними: у 2017 р. вони склали 9% доходів бюджету, а в 2018 р. зросли до
11,28%. Це свідчить, що, з одного боку, кількість прибуткових підприємств є
малою, як і сам розмір оподатковуваного прибутку. Отже, актуальним є завдання
покращення фінансових результатів підприємств.
Розглянемо узагальнену інформацію про фінансові результати підприємств
Львівщини за 2017 рік. В області функціонувало близько 18 тис. підприємств, з
них лише 16 − великих, які при цьому забезпечили 23,9% реалізації продукції
підприємств області. Найбільше продукції реалізували і забезпечили занятість
середні підприємства. Найчисельніше представлені мікропідприємства, однак, їхні
результати незначні.
За даними статистики, в 2017 році у Львівській області діяльність з
прибутками завершили 72,1% підприємств на суму 13662,1 млн. грн, що на 25,7%
більше порівняно з 2016 роком, відповідно 27,9% − зазнали збитків на суму 9084,6
млн. грн, що на 1,2% менше порівняно з попереднім роком.
Серед видів економічної діяльності найбільші суми збитку допустили
підприємства промисловості – 3889,8 млн. грн, операцій з нерухомим майном –
867,4 млн. грн, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності − 652,5 млн. грн, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту АТЗ і
мотоциклів − 779,7 млн. грн [1, с. 75].
Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств області у 2017 році
становив 5,6% і зменшився порівняно з попереднім роком на 0,1 в.п.
Найефективнішою була діяльність підприємств та організацій оптової і роздрібної
торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (22,5%), сільського,
лісового та рибного господарства (15,7%). Нерентабельною була діяльність
підприємств мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (-9,5%); організацій
будівництва (-3,1%); професійної, наукової та технічної діяльності (-2,5%);
фінансової та страхової діяльності (-2,3%) [1, с. 91].
Розглянемо фінансові результати підприємств-виробників фармацевтичної
продукції. У світі фармацевтичний ринок перейшов у третє тисячоліття як
могутній промисловий сектор, що входить у п’ятірку найбільш прибуткових
галузей світової економіки. Щодо України, то дослідження праць сучасних
науковців-економістів та огляд аналітичної інформації щодо діяльності суб’єктів
фармацевтичної галузі показав, що вона належить до найдинамічніших і
найрентабельних галузей промисловості.
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Таблиця 1
Показники підприємств-виробників фармацевтичної продукції в Україні

Роки

2010
2011
2012
2013

Кількість
Частка
суб’єктів
підпригосподарюємств, які
вання –
одержали
виробників
прибуток,
фармацевтич%
ної продукції
578
64,7
369
65,0
271
63,9
268
67,5

Рівень
рентабельності всієї
діяльності,
%

Роки

8,0
6,5
7,9
8,2

2014
2015
2016
2017

Кількість
суб’єктів
господарювання –
виробників
фармацевтичної продукції
256
250
215
240

Частка
підприємств, які
одержали
прибуток,
%

Рівень
рентабельності всієї
діяльності,
%

66,4
76,3
77,4
76,9

3,1
6,3
8,9
9,8

Отже, кількість підприємств галузі має тенденцію до скорочення. За 20102017 рр. кількість виробників в галузі скоротилась більш ніж удвічі. Однак,
рентабельність всієї діяльності за останні роки зростає і є відносно високою. Як
можна зробити висновок, в Україні актуальним залишається завдання скорочення
кількості збиткових підприємств, що виготовляють фармацевтичні продукти і
препарати, підвищення рентабельності діяльності підприємств галузі.
Виробництво фармацевтичних товарів є досить наукоємним та витратним
процесом. Введення нового препарату на ринок є дуже тривалим. До того ж ринок
фармацевтичної продукції досить жорстко регулюється державою. Найбільшими
українськими виробниками фармацевтичної продукції є: ПАТ «Фармак»,
Корпорація «Артеріум» («Київмедпрепарат», «Галичфарм»), ПрАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця». Таким чином, в даний час ситуація на фармацевтичному ринку
є досить позитивною.
В табл. 2 відображено фінансові результати фармацевтичних підприємств
Львівщини.
Таблиця 2
Показники діяльності підприємств, що виготовляють фармацевтичні
продукти і препарати у Львівської області
Показники
Фінансовий результат до оподаткування
(сальдо), млн. грн
Чистий прибуток (збиток), млн. грн
Питома вага збиткових підприємств, % до
всіх підприємств
Сума збитку, млн. грн
Результат від операційної діяльності, млн.
грн
Витрати операційної діяльності, млн. грн
Рентабельність операційної діяльності, %

2010

2013

2014

2015

2016

2017

18,9

24,8

22,6

187,9

143,0

124,4

15,4

7,6

-15,4

146,5

92,6

75,2

27,0

30,0

30,0

-

16,7

-

0,5

10,2

45,4

-

0

-

79,8

66,7

174,4

303,2

274,5

304,0

406,0
19,6

543,5
12,3

603,0
28,9

927,9
32,7

1283,9
21,4

1389,0
21,9
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Як бачимо, фармацевтичні підприємства області демонструють позитивну
динаміку фінансових результатів. Найменш успішним був 2014 р., це єдиний рік,
коли підприємства отримали збиток. Однак, в наступному році ситуація значно
покращилась. У 2015-2017 рр. у цьому виді діяльності не було збиткових
підприємств. Високою є рентабельність операційної діяльності − вона в 2015-2017
рр. перевищувала 20%.
Характерними особливостями підприємств, які виготовляють лікарські
засоби, є висока матеріаломісткість продукції, яка значно перевищує середні
показники у промисловості України, висока залежність від імпортованої сировини
та матеріалів, високий рівень зношування основних засобів. Саме в цих напрямах
варто шукати резерви зниження витрат і зростання прибутковості підприємств
галузі.
Отже, навіть у високорентабельних галузях, які динамічно розвиваються,
актуальними є оптимізація витрат, оновлення технологічної бази і зростання на
цій основі позитивних фінансових результатів. Підприємства, які діють у
фармацевтичній галузі, можуть підвищити прибутковість, використовуючи
стратегію управління прибутком. Лише стратегічний підхід, орієнтований на
довгострокову перспективу, який враховує комплекс внутрішніх і зовнішніх
чинників, може забезпечити покращення фінансових результатів.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ
ПІДПРИЄМСТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Перепаденко О. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Синицина Г. А.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
В умовах кризи та мінливості конкурентного середовища виникає
необхідність стратегічного підходу до управління підприємствами харчової
промисловості, зокрема, кондитерської галузі при виборі напряму їх розвитку.
Недостатнє висвітлення інтегрального аспекту стратегії збутової діяльності
обумовлює актуальність обраної теми.
Кондитерська галузь є однією з найбільш розвинутих у харчовій
промисловості України. Вона залежна від експорту, тому запровадження
торговельних обмежень негативно впливає на її динаміку та зумовлює пошук
нових ринків збуту. Кондитерський ринок Євросоюзу досить насичений, що
потребує від українських виробників розширення власного асортименту, а також
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приведення якості продукції до європейських стандартів для конкурування з
європейською продукцією не лише на зовнішньому ринку, але й на внутрішньому.
Поточні обсяги виробництва продукції галузі дозволяють не тільки забезпечувати
потреби внутрішнього ринку, а й створюють значний експортний потенціал.
Згідно з даними Державної служби статистики, виробництво кондитерських
виробів в Україні протягом останніх років зменшувалось. Так, за 2011 -2017 роки
зниження склало 22,2%. Водночас, поспіль 2016, 2017 років простежувалась
тенденція до відновлення та зміцнення ринку кондитерський виробів, про що
свідчать позиції підприємств галузі в рейтингу Global Top 100 Candy Industry.
Згідно даних Державної митної служби, за перший місяць 2018 року з
України було експортовано 6,165 тис. т кондитерських виробів (у т. ч. білий
шоколад), що на 25% більше за експорт січня 2017 року та на 3,367 тис. т більше у
порівнянні з аналогічним місяцем 2016 року. Основними країнами, куди
відбувались поставки у січні 2018 року, були Казахстан (0,996 тис. т), Білорусь
(0,618 тис. т), Польща (0,353 тис. т), Азербайджан (0,339 тис. т), Монголія
(0,309 тис. т), Ірак (0,308 тис. т), Данія (0,302 тис. т), Іран (0,231 тис. т), Литва
(0,226 тис. т).
Експортний обсяг перевищує імпортний у 9 разів. Згідно з інформацією
Державної митної служби, у січні 2018 року загальний обсяг імпорту
кондитерських виробів склав 0,673 тис. т із загальною вартістю 2,904 млн. дол.
Цей показник (в обсязі) перевищує минулорічний за аналогічний період на 30%, а
показник січня 2016 року – на 0,368 тис. т. Найбільшим постачальником виступає
ЄС (262 тис. т) [1].
Слід відзначити, що провідні підприємства галузі («Roshen», «АВК» та «Konti
Group») сконцентрували зусилля на освоєнні зовнішніх ринків, боротьба за частку
яких для них є більш рентабельною, аніж на вітчизняному ринку. Внутрішній
ринок, на якому спостерігається значна конкуренція, розвивається здебільш за
рахунок малого та середнього бізнесу Крім того, нові еко- та крафтові тренди на
кондитерському ринку України сприяють розвитку локальних кондитерських
бізнесів [2].
Корпорація «Бісквіт-Шоколад» один з найбільших в Україні виробників
кондитерської продукції, що об’єднує ряд підприємств, які забезпечують усі
основні технологічні етапи виробництва – від заготівлі сировини до виготовлення
готових виробів. До складу корпорації входять два виробничих підприємства:
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» та ПАТ «Кондитерська фабрика
«Харків’янка». Стратегія розвитку цих підприємств спрямована на інновації,
впровадження нових технологій, оригінальних рецептур, підвищення якості та
безпечності кондитерських виробів, що дозволило збільшити їх присутність на
висококонкурентних міжнародних та національних ринках [3].
Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускається більше 20 груп, 350
найменувань якісних кондитерських виробів. До асортименту борошняних
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кондитерських виробів, що виготовляються корпорацією, входять печиво
(цукрове, здобне, затяжне, вівсяне), крекери, галети, вафлі, вафельні трубочки,
бісквіти, рулети, торти вафельні та шоколадно-вафельні, батончики шоколадногоріхові, пироги пісочні, вафельні сандвічі. Асортимент цукристої групи
складається з карамелі, глазурованих та неглазурованих цукерок, шоколаду,
тортів, зефіру, ірису, мармеладу тощо.
Корпорація займає четверте місце в Україні за обсягами виробництва та
реалізації продукції; поставляє кондитерські вироби більш ніж у 30 країн світу
(країни СНД, Західної Європи, Близького Сходу, Америка, Китай тощо). Система
менеджменту якості та безпеки на підприємствах корпорації відповідає сучасним
міжнародним стандартам ISO 9001:2008, ISO 22000:2005. На підприємствах
корпорації зайнято близько 2500 кваліфікованих працівників.
Збутова політика корпорації «Бісквіт-Шоколад» орієнтована на планомірне
вдосконалення і диверсифікацію діяльності з виробництва і збуту своєї продукції:
від роботи за прямими договорами із замовниками ексклюзивної продукції до
поставок широкого асортименту на ринок через розвинену дистрибуторську
мережу.
Основними напрямами збутової діяльності, який дозволяє підприємству
нарощувати поставки продукції вітчизняним споживачам і поставляти необхідну
кількість кондитерської продукції зарубіжним споживачам, є постійна планомірна
робота по оновленню і розвитку виробничих потужностей; створення власної
сировинної бази.
Перспективним напрямом диверсифікації діяльності корпорації «БісквітШоколад» є вертикальна диверсифікація «вгору», тобто поглинання підприємстввиробників основної та допоміжної сировини, що використовується в процесі
виробництва різних кондитерських виробів. Диверсифікація за рахунок злиття або
поглинання підприємств-виробників основної сировини, такого як цукор, борошно
або какао-боби, дозволяє кондитерському підприємству, по-перше, знизити
витрати виробництва, по-друге, забезпечити безперебійну поставку основної
сировини, що дозволить підприємству, яке диверсифікується, уникнути збитків,
викликаних простоями виробництва.
«Бісквіт-шоколад» випускає багато борошняних виробів, тому потреба в
високоякісному борошні є однією з першочергових. Саме тому «Бісквіт-шоколад»
провів вертикальну диверсифікацію і включив до сфери свого управління
ТОВ «Красноградський млин», який має обладнання для контролю за
температурою, сушіння, очищення і саме від нього «Бісквіт-шоколад» отримує
борошно пшеничне першого ґатунку. Також до сфери управління корпорації
входять ПАТ «Агрофірма ім. Г. Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка»,
які теж постачають якісну сировину.
Проведення стратегії диверсифікації продуктового асортименту дозволяє
корпорації «Бісквіт-шоколад» забезпечувати конкурентні переваги протягом
339

довгого часу. Серед них: відомість бренду; точне позиціонування на ринку;
традиції виробництва в сегменті борошняної продукції; лояльність споживачів;
висока зацікавленість робітників-власників акцій підприємства; висока якість
продукції, збільшення смакових різновидів продукції; сертифікат ISO; досвід
роботи на зовнішніх ринках.
Завдяки проведенню диверсифікації ринків збуту корпорація «Бісквітшоколад» є одним із головних експортерів кондитерських виробів, у тому числі на
нові ринки, розташовані в Іраку, Ірані, Лівії, Франції, Швеції. Але корпорація і
надалі планує проводити диверсифікацію ринків збуту та завдяки цьому
планується зростання продажів і, як наслідок, збільшення прибутку.
Проведення вертикальної диверсифікації дозволило кондитерському
підприємству знизити витрати виробництва та забезпечити безперебійну поставку
основної сировини, що, в свою чергу, дозволяє уникнути збитків, викликаних
простоями виробництва. Завдяки стратегії диверсифікації також було розширено
асортимент продукції, була проведена диверсифікація технологічного процесу, що
дозволило домогтися зниження собівартості готової продукції та підвищити
ефективність її збуту.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
Писанюк В. В.
Науковий керівник – к.е.н. Кліпкова О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Результати господарської діяльності підприємства характеризуються
багатьма економічними показниками, серед яких одним із головних є прибуток.
Завдяки йому забезпечується фінансова стійкість та платоспроможність
підприємства, а також фінансується його розвиток. Прибуток виступає рушійною
силою економіки, спонукає підприємців до фінансової діяльності, тим самим
забезпечуючи прогрес соціально-економічної системи. Для стабільного розвитку
підприємства у довгостроковому періоді необхідна оптимізація його доходів і
витрат, джерел фінансування. Тому необхідно створити дієвий механізм
управління прибутком на підприємстві, що також забезпечить розвиток економіки
країни в цілому.
Діяльність підприємства в сучасних умовах господарювання залежить від
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багатьох факторів. Такі фактори, як вимоги споживачів до якості продукції, що
випускається, фінансова нестабільність відображаються на діяльності підприємства.
Саме тому підприємство повинно швидко і ефективно реагувати на зміну ринкової
ситуації і вживати необхідні, оптимальні рішення в галузі планування та
управлінням власним прибутком.
Прибуток – найпростіша і, одночасно, найбільш складна категорія ринкової
економіки. Він є основною і головною рушійною силою економіки ринкового
типу, основним мотивом діяльності підприємств в цій економіці [1, с. 37].
Прибуток, виражений через різницю сукупного доходу та сукупних витрат із
урахуванням оподаткування, прибуток як чистий дохід від підприємницької
діяльності є винагородою за здійснення підприємницької діяльності із
урахуванням її ризикованості. Прибуток є основним джерелом фінансування
розвитку підприємства, вдосконалення його матеріально-технічної бази та
продукції, забезпечення всіх форм інвестування [2, с. 72].
Водночас, це – об’єкт оподаткування, джерело сплати податків, а відтак –
джерело розв’язання соціально-економічних проблем держави.
Формування прибутку в Україні характеризується таким порядком [3]:
– визначення фінансових результатів діяльності;
– обчислення собівартості продукції (робіт, послуг);
– обчислення загальногосподарських витрат;
– визначення прибутку (збитку) від фінансових операцій та іншої діяльності.
Управління прибутком підприємства являє собою процес розробки і
прийняття рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і
використання на підприємстві з метою максимізації добробуту власників
підприємства в поточному та перспективному періодах. Головною метою
управління прибутком є визначення шляхів найбільш ефективного його
формування та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення розвитку
діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості. Необхідно
ефективно управляти прибутком при дієвій та правильно сформованій системі
управління, адже в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників і
персоналу він відіграє велику роль.
Для максимізації розміру позитивного фінансового результату суб’єкти
господарської діяльності повинні забезпечувати зростання обсягів їх діяльності,
ефективно управляти витратами, підвищувати ефективність використання
матеріально-технічної бази, оптимізувати склад та структуру оборотних активів,
підвищувати продуктивність праці та системи управління. Все це вказує на
правильно сформовану політику управління формуванням прибутку підприємства.
За допомогою політики управління розподілом прибутку досягається
відображення основних вимог загальної стратегії розвитку підприємства,
забезпечення підвищення його ринкової ціни, формування необхідних обсягів
інвестиційних ресурсів та забезпечення матеріальних інтересів власників і
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працівників.
Управління прибутком підприємства має базуватися на певному механізмі,
який є складовою частиною системи управління. Механізм управління прибутком
підприємства складається з елементів, що регулюють процес розробки і реалізації
управлінських рішень, пов’язаних з його формуванням, розподілом і
використанням.
І. Бланк виділяє чотири складові механізму управління прибутком
підприємства:
– ринковий механізм регулювання формування та використання прибутку
підприємства;
– державне нормативно-правове регулювання питань формування і розподілу
прибутку підприємства;
– внутрішній механізм регулювання окремих аспектів формування,
розподілу і використання прибутку;
– система конкретних методів і прийомів здійснення управління прибутком.
Для того, щоб забезпечити досконалий механізм управління прибутком для
українських суб’єктів господарювання можна запропонувати наступні заходи:
1. Проводити ефективну кадрову політику. Це повинно зменшити для
господарства витрати часу на виробництво одиниці продукції, за умови
забезпечення максимально продуктивного та кваліфікованого персоналу.
2. Підвищувати ефективність збутової політики підприємств. Оскільки від
реалізації продукції залежить отримання доходу, необхідно приділяти їй більше
уваги.
3. Уникати непродуктивних витрат шляхом їх нормування, планування та
аналізу.
4. Підвищувати якість продукції і ліквідовувати втрати від браку. На
дохідність господарства впливає модернізація продукції або зняття з виробництва
неконкурентоспроможних товарів. Господарство не зможе отримати максимально
можливий дохід, який був попередньо запланований, оскільки може зазнати
підвищення витрат через виробництво неконкурентоспроможної продукції.
5. Підвищувати ефективність маркетингу. Багато нових видів виробів не
купуються на ринку саме через відсутність дієвого механізму рекламування та
заохочування покупців.
6. Застосовувати жорсткий контроль за всіма витратами. З метою проведення
керівниками підрозділів найточнішого контролю за всіма ділянками роботи
необхідно забезпечити їх всіма необхідними засобами. Тільки тоді не будуть
допущені марні та невиправдані витрати матеріальних, фінансових та трудових
ресурсів.
Отже, прибуток є одним із основних завдань будь-якого підприємства.
Існування прибутку і є результатом діяльності підприємства, його мистецтва
оптимально розподілити використовувані фактори виробництва і знайти їм
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правильне застосування. Необхідно застосовувати ефективні підходи до
управління прибутком суб’єкта господарювання задля підвищення рентабельності
виробництва та інвестиційної привабливості підприємства, зміцнення його
конкурентоспроможності. Для підвищення прибутковості підприємства необхідно:
постійно вести облік доходів і витрат, враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх
факторів, проводити ефективний маркетинг, стежити за продуктивністю праці на
підприємстві, збирати інформацію про конкурентів, проводити ефективну цінову
політику, а також доречно економити на кожному етапі робочого процесу.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пфістер О. Ю.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Для здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні
запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, що знаходиться в
сфері обігу і призначена для продажу [2, c. 55]. Необхідність утворення товарних
запасів викликана такими причинами: безперервністю процесів обертання;
сезонністю виробництва і споживання; нерівномірністю розміщення виробництва і
районів споживання; непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва;
необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий; необхідністю
утворення страхових резервів [3, c. 57].
Розміри товарних запасів безпосередньо пов’язані зі швидкістю обігу товарів.
При незмінному обсязі товарообороту прискорення оборотності товарів призводить
до зниження товарних запасів, і, навпаки, уповільнення оборотності вимагає
більшої маси товарних запасів [5, c. 33]. Швидкість обігу товарів або час, за який
реалізуються товарні запаси, розраховується як відношення середнього товарного
запасу та кількості днів у періоді на об’єм товарообороту.
Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок вдосконалення всієї
торговельно-комерційної та економічної роботи торговельного підприємства. Це
вимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формування
товарних запасів [4, c. 372].
У системі теоретичних понять, пов’язаних з функціонуванням товарних
343

Рывень
витрат

запасів, важливе місце належить саме поняттю ефективності їх використання.
Ефективність використання товарних запасів різні автори трактують по-різному.
Проте, більшість науковців вважають, що загальними показниками ефективності
використання товарних запасів є їх оборотність і рентабельність.
Для інтегрального аналізу показників ефективності використання товарних
запасів використовують такі:
1) рентабельність товарних запасів, що вимірюється як добуток рентабельності
реалізації за прибутком та коефіцієнта оборотності товарних запасів;
2) рентабельність реалізації за прибутком – як добуток рентабельності
основної діяльності та коефіцієнта витрат на 1 грн товарообороту;
3) коефіцієнт оборотності товарних запасів – як добуток коефіцієнта обсягу
товарообороту на 1-цю витрат від основної діяльності та коефіцієнта
витратоємності товарних запасів.
Усі три коефіцієнти тісно пов’язані між собою, але найбільший вплив на
коефіцієнт рентабельності товарних запасів має коефіцієнт рентабельності
продажів, на який, в свою чергу, найбільше впливає коефіцієнт рентабельності
основної діяльності торговельного підприємства [1, c. 192].
Для аналізу ефективності використання товарних запасів використовують
базову модель оптимального рівня запасів, що подана на рис. 1 [2, c. 115].
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Q*= EOQ

Обсяг запасів

Рис. 1. Залежність рівня витрат від обсягу товарних запасів
Ідея використання базової моделі EOQ (Economic Ordering Quantity), тобто,
моделі оптимального рівня запасів, полягає в визначенні такого рівня запасів,
підтримання якого мінімізує сукупні витрати на управління ними. При цьому
сукупні витрати розбиваються на три однорідні групи: витрати зберігання,
витрати, пов’язані з формуванням запасів, і витрати, що виникають внаслідок
нестачі товарних запасів.
Зростання рівня запасів супроводжується збільшенням витрат зберігання в
прямо пропорційній залежності, оскільки зростає обсяг капіталу, іммобілізованого
в запаси, а також складські витрати та витрати, пов’язані з старінням і псуванням
товарів. На другу і третю групу витрат збільшення рівня запасів справляє
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протилежну дію і веде до їхнього зниження за рахунок ефекту економії від
масштабу діяльності, використання оптових знижок постачальників, відвертання
дефіциту товарних запасів і зниження рівня обслуговування клієнтів при
коливаннях попиту. При цьому темпи зниження витрат зменшуються із
зростанням рівня запасів.
Динаміка сукупних витрат, що є сумою витрат перерахованих груп,
визначається двома протилежними тенденціями при збільшенні рівня запасів:
одна складова цих витрат росте, інша – зменшується. Ефектом двох зустрічних
процесів є характер поведінки сукупних витрат, що описується кривою С на рис.
1. Їхня поведінка характеризується наявністю оптимальної крапки Q*, тобто таким
розміром запасів, при якому сукупні витрати досягають мінімального рівня. Якщо
рівень запасів менше Q*, то збільшення їхнього обсягу веде до зниження сукупних
витрат. Це досягається за рахунок того, що витрати зберігання ростуть повільніше,
ніж зменшуються витрати другої і третьої групи. В крапці оптимального рівня
запасів Q*, в якій лінії А і В перетинаються, темпи зміни витрат різноманітних
груп врівноважуються, і сукупні витрати стають мінімальними. При подальшому
збільшенні запасів, темпи зростання витрат зберігання перевищують темпи
зниження витрат другої і третьої групи і сукупні витрати зростають [2, c. 117].
Наведена базова модель EOQ є найбільш розповсюдженою і застосовується
більшістю компаній розвинених країн в якості основи проведення аналізу
ефективності використання товарних запасів. Недоліком цієї моделі є досить
жорстка система вхідних передумов, в тому числі припущення про незмінність
попиту, незалежність оптових цін від обсягу закуповуваної партії товарів та інші
гіпотези. Ці припущення в реальній практиці, особливо в умовах нестабільної
ринкової економіки України, не завжди виконуються. Тому в кожному
конкретному випадку, базова модель EOQ повинна бути доопрацьована у
відповідності із зміною вхідних припущень [1, c. 234].
Очевидно, показники ефективності використання товарних запасів будуть
змінюватися в розрізі торговельних підприємств різних форм власності залежно
від таких чинників: об’єм та структура товарної реалізації; територіальне
розміщення підприємства; товарна насиченість внутрішньорегіонального ринку;
купівельна спроможність на ринку товарів та послуг; конкурентоспроможність як
окремих видів товарної реалізації, так і торговельного підприємства в цілому [5].
Тому для кращого розуміння та проведення більш глибокого аналізу
використовують також базову модель оптимального рівня запасів, що допомагає у
визначенні такого рівня запасів, підтримання якого мінімізує сукупні витрати на
управління ними.
Отже, аналіз ефективності використання товарних запасів є дієвим і дуже
актуальним для торговельних підприємств України, а, особливо, у період кризових
явищ в економіці.
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Роман Н. В.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень відповідальності
суб’єктів господарювання за результати своєї діяльності, які значною мірою
залежать від забезпечення основними засобами, їх технічного стану та
ефективності використання.
Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, вони
визначають обсяги виробництва та його виробничу потужність, а більш повне та
раціональне використання основних засобів сприяє покращенню технікоекономічних показників роботи підприємства, а саме – зростанню обсягів випуску
продукції та зниженню її собівартості. Проблема ефективного використання
основних засобів і виробничих потужностей підприємств посідає чільне місце у
дослідженнях багатьох відомих українських вчених [1, с. 37].
Протягом тривалого періоду основні засоби надходять на підприємство і
передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються
ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні якості; переміщуються
всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок недоцільності
подальшого застосування. Поінформованість про наявність засобів праці та
постійний контроль за їх ефективним використанням має велике значення в
управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства.
Питання підвищення ефективності використання основних засобів є
центральним в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин.
Маючи чітке уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі,
чинники, що впливають на використання основних засобів, можна виявити
методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання
основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує
зниження витрат виробництва та зростання продуктивності праці. Ключовими
факторами, які впливають на структуру основних виробничих засобів
підприємств, є: рівень автоматизації та механізації, рівень спеціалізації і
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кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний
фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. Поліпшити
структуру основних виробничих засобів можна за рахунок: оновлення та
модернізації устатковання, ефективнішого використання виробничих приміщень,
установленням додаткового устатковання на вільній площі; ліквідації зайвого й
малоефективного устатковання [2, с. 30].
До основних проблем стану та ефективності використання основних засобів
можна віднести: різні підходи до термінології та визначення сутності основних
засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів їх оцінки;
проблеми вдосконалення системи амортизації; проблеми підвищення
інформативності первинних документів з обліку основних засобів; проблеми
інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою, що
представлено на підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського контролю;
проблеми аналізу ефективності використання основних засобів і можливості її
прогнозування тощо. Окремою групою є проблеми складності оцінки
ефективності придбання та використання основних засобів, які полягають у виборі
вартості, за якою слід їх вимірювати.
Основні проблеми ефективності використання основних засобів полягають у
тому, що потенціал екстенсивних факторів підвищення ефективності
використання основних засобів вже вичерпано, плюс низькі темпи оновлення
основних засобів, обумовлені нестачею у суб’єкта господарювання власних
фінансових ресурсів та високою вартістю будівельної техніки. В основному кожне
друге підприємство, що функціонує в Україні, здійснює свою господарську
діяльність за участю основних засобів, які уже зношені, а це, відповідно, впливає
на продуктивність праці, ефективність роботи, фондовіддачу та багато інших
факторів [2, с. 28].
Задля покращення в цій сфері, необхідно не тільки стежити за його технічним
станом, а й залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; вивчати ринки
виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень
спеціалізації виробництва; застосовувати передові технології; усувати простої;
модернізувати устатковання; поліпшувати склад, структуру й стан основних
засобів підприємства; удосконалювати планування, управління й організ ацію
праці та виробництва; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та
продуктивність праці на підприємстві; підвищувати якість ремонтів; вивчати
кон’юнктуру ринку збуту, стежити за змінами на валютному ринку, а також, у разі
потреби, застосовувати орендоване устатковання з метою підвищення
ефективності виробництва. Повинні бути створені умови для нагромадження
додаткових інвестиційних ресурсів за рахунок податкових пільг. Суб’єкт
господарювання повинен формувати амортизаційний фонд, в якому
акумулюються кошти (амортизаційні відрахування) на просте та розширене
відтворення основних засобів. Вирішення цих проблем дозволить підвищити
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ефективність використання основних засобів на підприємстві
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Сатанєвська М. М.
Науковий керівник – к.е.н. Носова Т. І.
Одеський національний політехнічний університет
У сформованих умовах зростає роль використання управління
маркетинговою діяльністю з метою збільшення вимірності її результатів і
підвищення ролі маркетингу у формуванні доходів підприємства і зростанні його
вартості.
Сьогодні багато фахівців усвідомили принципово важливу роль маркетингу.
Причому це актуально для підприємств будь-якої галузі економіки. Ще кілька
років тому стратегічний маркетинг представлявся, перш за все, як визначення
загального напрямку діяльності фірми, орієнтованої в майбутнє, і реагуючий на
зміну зовнішніх умов.
Останнім часом основний упор робиться на формування орієнтованої на
ринок ефективної організаційної та управлінської системи і розподіл відповідно з
цим управлінських ресурсів. Інакше кажучи, зараз маркетингова стратегія
розглядається як об’єднана система організації всієї роботи фірми і є одним з
найважливіших елементів організації маркетингової діяльності. Вона займає
важливе місце у веденні маркетингу підприємства. Чітке визначення
маркетингової стратегії фірми, а також проходження і контроль над її виконанням
допомагає організації показувати хороші результати.
На сьогодні маркетингова стратегія, яка була визначена на початковому етапі
розвитку організації, не підходить підприємству у зв’язку з постійними змінами
ринкових умов.
Стратегія маркетингу – це комплекс базових рішень, спрямованих на
досягнення генеральної мети фірми і вихідних з оцінки ринкової ситуації і
власних можливостей, а також інших факторів та сил навколишнього середовища
маркетингу [1].
Маркетингова стратегія є складовою всієї стратегії розвитку підприємства і є
основою для розробки стратегії підприємства. Тільки після розробки
маркетингової стратегії (прийняття рішення про ринки, товари, ціни, способи
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просування) можна приступити до розробки інших складових стратегії розвитку
підприємства (стратегії виробництва, стратегії менеджменту, стратегії
фінансування).
Маркетингова стратегія складається з чотирьох основних етапів:
– аналіз співвідношень «споживач – товар»;
– визначення загальної маркетингової стратегії на окремих сегментах ринку;
– створення стратегій «marketing-mix» (своєрідного маркетингового
«стратегічного набору»);
– виконання та контроль.
Маркетингова стратегія компанії на сучасному ринку формується під
впливом безлічі факторів. При формуванні маркетингової стратегії підприємства,
перш за все, враховують наступні чотири групи основних факторів:
1) тенденції розвитку попиту і зовнішнього маркетингового середовища
(ринковий попит, запити споживачів, система товароруху, правове регулювання,
тенденції в ділових колах, умови територіального розміщення);
2) стан та особливості конкурентної боротьби на ринку, основні фірмиконкуренти і стратегічні напрями їх діяльності;
3) управлінські ресурси і можливості самої фірми (товарні, фінансові,
торговельні, кадрові, науково-технічні, інформаційні), визначення своїх сильних
сторін в конкурентній боротьбі;
4) основна концепція розвитку фірми, її глобальні цілі і завдання
підприємницької діяльності в основних стратегічних зонах [2].
На формування маркетингової стратегії впливають внутрішні резерви
підприємства (його внутрішнє середовище, включаючи наявні ресурси і
компетенції) і стан зовнішнього середовища (особливості попиту, конкуренції,
інституційні чинники тощо).
Існує багато різних визначень маркетингової стратегії, в більшості з яких
підкреслюється, що маркетингова стратегія забезпечує план дій підприємства для
досягнення ринкової мети за допомогою найбільш ефективного використання
маркетингових ресурсів, що є у нього.
В оцінці стратегії основою її вибору є ті критерії, які допомагають
спрогнозувати ефективність стратегії в майбутньому і надійність після її
впровадження. Даний процес рідко є простим, коли факти найчастіше не
визначені, значення і пріоритети щодо цілей спірні, коли час стиснутий, і рішення
повинні прийматися швидко. Кожна стратегія, що передбачується, повинна
оцінюватися з погляду бажаності, практичного застосування і комерційної
життєздатності.
При оцінці ефективності маркетингової стратегії необхідно проаналізувати
наступні елементи [3]:
1. Цілі і місія підприємства. Будь-яка планована стратегія повинна
відповідати місії і цілям компанії, а також узгоджуватися з її інвестиційними
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цілями, відповідати потенціалу підприємства, а також повинна брати участь у
формуванні лояльності споживача.
2. Ступінь ризику. Ризик у даному випадку полягає в імовірності одержання
менших доходів і в розмірах можливих витрат. Оцінка ступеню ризику є
питанням, яке досить глибоко розроблено в науці, однак, ніколи не можна зробити
точну оцінку, оскільки взаємозв’язок між стратегією і результатом ніколи не буває
абсолютно ясним, особливо це стосується довгострокових результатів, на які
впливає невизначеність дій конкурентів з їх постійно мінливими бажаннями і
переконаннями.
3. Баланс портфеля. Існує необхідність збалансувати портфель товарів
підприємства так, щоб усі пропозиції фірми не зводилися до стогнуючих ринків.
5. Інвестиції. Потрібно оцінити необхідні інвестиції. Існують первинні
витрати, пов’язані з входженням на ринок, і витрати, пов’язані зі збереженням
частки ринку.
Однак, ефективність маркетингових стратегій неможливо оцінити одним
узагальнюючим показником, оскільки при оцінці необхідно враховувати
специфіку кожного рівня. В сучасній літературі, як вітчизняній, так і іноземній
немає загальноприйнятої методики проведення оцінки маркетингових стратегій
[4]. Тому існує необхідність удосконалення алгоритму оцінки ефективності
маркетингових стратегій, який складається з взаємопов’язаних етапів: збір
інформації та її моніторинг, визначення маркетингових стратегій, оцінка їх
ефективності, виявлення резервів маркетингових стратегій.
Отже, оцінка ефективності маркетингової стратегії в умовах ринку дозволяє
здійснювати гнучке реагування на зміни в сфері товарної, цінової, збутової,
комунікаційної політики, вживати своєчасних заходів щодо корегування стратегії,
розробляти дієві управлінські рішення щодо стратегічного маркетингового
планування, сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
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обумовлює пошук шляхів урізноманітнення каналів їх товаропросування, а також
обґрунтування найбільш оптимальних з них.
Вирішення цих проблем потребує ідентифікації різних типів дистрибуторів,
їх переваг та недоліків.
Основою системи дистрибуції є юридичні особи або фізичні-особипідприємці, які приймають на себе функції посередників на шляху руху товарної
маси зі сфери виробництва у сферу споживання; при цьому їх діяльність
концентрується на фізичному переміщенні товарної маси та передачі права
власності на неї.
Основні типи дистрибуторів, представлені в науковій літературі, описано в
табл. 1.
Таблиця 1
Типологія дистрибуторів у науковій літературі
Типи
1

Генеральний
дистрибутор

Офіційний
дистрибутор

Незалежний
дистрибутор

Ексклюзивний
дистрибутор

Неексклюзивний
дистрибутор

Автори, джерело
2
А. Загородній,
Г. Вознюк та ін.
[1, с. 67]
Економічний
енциклопедичний
словник [2]
Економічна
енциклопедія
[3, с. 260]
В. Апопій,
Я. Антонюк,
П. Балабан та ін.
[4, с. 330]
В. Апопій,
Я. Антонюк,
П. Балабан та ін.
[4, с. 330]
А. Родников
[5, с. 56]
В. Апопій,
Я. Антонюк,
П. Балабан та ін.
[4, с. 329]

А. Родников
[5, с. 56]

Характеристика
3
Дистрибутор, який організовує збут товарів певної фірми
безпосередньо або через власну агентську мережу
Власний дистрибутор фірми за кордоном, який є її єдиним
представником
Фірма- імпортер, яка організовує збутову діяльність у
країні або у декількох країнах (у регіоні) власними силами
або через мережу дилерів
Посередник, що працює на умовах договору, згідно з яким
дистрибутору пропонується виконання певних умов при
організації збуту товарів постачальника. …крім винагороди у
вигляді знижок, які залежать від обсягу товару, надається
фіксована винагорода за виконання умов договору
Оптовий покупець, не обтяжений жодними зобов’язаннями
перед продавцем
Єдина особа, що збуває на території товари постачальника; в
угоді може передбачатися зобов’язання постачальника
утримуватися від аналогічної діяльності на цій території
Посередник, що працює на умовах ексклюзивного договору
дистрибуції. …одноосібно користується всім потенціалом,
який надається йому ринком, виробник залишає за собою
право вимагати від нього виконання жорстких умов, передбачених у дистрибуційному договорі. Ексклюзив надається
виробником як на визначену територію, так і на групу
товарів чи групу клієнтів
На даній території діють конкуруючі між собою
дистрибутори одного й того ж постачальника.
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Продовження таблиці 1
1
Оптовий
дистрибутор

Власний
дистрибутор
Фізичний
дистрибутор
Маркетинговий
дистрибутор

2
В. Апопій,
Я. Антонюк,
П. Балабан та ін.
[4, с. 79]
В. Апопій,
Я. Антонюк,
П. Балабан та ін.
[4, с. 329]
С. Пермінов
[6, с. 30]
С. Пермінов
[6, с. 31]

3
Одночасно встановлює і підтримує партнерські комерційні
зв’язки з багатьма, в т.ч. з конкуруючими, товаровиробниками, орієнтуючись лише на власну спеціалізацію, фінансові ресурси і можливості збуту; …це фінансово стійкі оптові
підприємства зі значним оптовим оборотом
Дистрибутивна компанія, що належить одному власнику. У
першу чергу вона займається дистрибуцією товару виробника-власника компанії
За допомогою досліджень виявляє потреби та запити
окресленого цільового ринку та забезпечує їх бажане задоволення. …забезпечує клієнтам необхідний товар в потрібному місці, в певний час та по необхідній ціні
«Організовує» попит шляхом спеціально орієнтованих
комплексів маркетингу, які спираються на вивчення
сегментів ринку та методи маркетингових досліджень, а
також оцінок ринкових можливостей

Крім зазначених в табл. 1, в економічній літературі виділяють і такі типи
дистибуторів, як: регіональний дистрибутор (працює на ринках одного чи
декількох регіонів), нішевий дистрибутор (спеціалізується на вузькій ніші), shortline дистрибутор (працює з обмеженим асортиментом на тих ринках, де інші
дистрибутори працюють з широким асортиментом), full-line дистрибутор (працює
з усім асортиментом) [6, с. 31]; багатотоварний дистрибутор (не має певної
спеціалізації і реалізує багатопрофільну продукцію), спеціалізований дистрибутор
(визначає і представляє на конкретному ринку потрібну потенційним споживачам
продукцію, що супроводжується відповідними послугами) та ін.
Розвиток товарного ринку обумовлює виникнення нових типів дистрибуторів
у відповідь на потреби виробників товарів у їх швидкому і активному збуті.
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Урбанович В. Я.
Науковий керівник – к.е.н. Старко І. Є.
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
На сучасному етапі розвитку економіки України однією з найгостріших
проблем є побудова ефективного і гнучкого механізму управління оборотним
капіталом підприємств. Структурні зміни в економіці при переході до ринкових
відносин, що полягають, зокрема, в неможливості поповнення оборотного
капіталу за рахунок державних джерел, а також спад виробництва, призвели до
знецінення власного оборотного капіталу, які мали у своєму розпорядженні
підприємства. Разом з тим, організаційно-економічний механізм вибору
стратегічних пріоритетів політики формування та використання оборотного
капіталу підприємства повинен забезпечувати досягнення стратегічної мети його
функціонування.
Управління оборотним капіталом у системі фінансового менеджменту є
одним із пріоритетних напрямів, оскільки впливає на ефективність прийнятих
управлінських рішень щодо стратегічного розвитку підприємства та оперативного
управління його фінансовими ресурсами.
Якісне управління оборотним капіталом має значний вплив на операційне
управління підприємством. Підприємства з адекватним обсягом оборотного
капіталу відносно обсягу їх операційної діяльності мають більш успішні
результати господарської діяльності в порівнянні з підприємствами, що мають
дефіцит фінансування оборотного капіталу. Це пояснюється тим, що в разі
недостатнього фінансування оборотного капіталу підприємство вимушене
виробляти обсяги товарів і послуг нижче обсягів його виробничих потужностей,
що, в свою чергу, веде до заниженої прибутковості вкладеного капіталу [1, с. 85].
Під стратегією управління оборотним капіталом розуміють управлінську
діяльність, спрямовану на досягнення стратегічної цілі підприємства через процес
формування обсягів, структури оборотного капіталу, джерел його фінансування та
вартості залучення коштів і ефективного використання.
Слід зазначити, що необхідність та важливість управління оборотними
активами як складовою оборотного капіталу підприємства в умовах фінансової
нестабільності визначаються браком фінансових ресурсів, необхідних для
забезпечення потреби в оборотних активах, забезпечення безперервнос ті та
збалансованості господарських процесів, досягнення стабільної платоспроможності,
рентабельності та інших результатів фінансової діяльності підприємства. Тому
метою управління оборотними активами підприємства є забезпечення
оптимального поєднання необхідних обсягів усіх складових оборотних активів із
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джерелами їх фінансування відповідно до цільового призначення, що сприятиме
формуванню належного рівня платоспроможності та рентабельності.
Управління оборотними активами спрямоване на вирішення наступних
завдань:
– формування достатнього обсягу оборотних активів із позиції забезпечення
поточної платоспроможності;
– оптимізація елементів оборотних активів, спрямована на виконання
нормативів ліквідності;
– ефективне використання оборотних активів для забезпечення
прибутковості та рентабельності діяльності суб’єкта господарювання;
– формування джерел фінансування оборотних активів із урахуванням вимог
забезпечення фінансової стійкості.
Управління сучасним підприємством потребує оперативності. У час швидких
змін на ринку, швидкої зміни попиту на продукцію необхідною є інформаційна
база для прийняття оперативних рішень і контролю за їх виконанням. Перехід
суспільства до інформаційної епохи та наукомістких технологій вводить у дію
інформаційні ресурси. Істотним чинником, який зумовлює прийняття
недосконалих управлінських рішень у фінансовій сфері в цілому та оборотного
капіталу, зокрема, є відсутність на підприємствах координації діяльності
різноманітних служб, інформаційного менеджменту, внутрішнього контролю й
управлінського обліку.
На практиці суб’єктам господарювання варто будувати систему управління
оборотним капіталом як структурно-логічну схему дій, чітка послідовність яких
дасть змогу підприємству виявити «слабкі місця» в системі управління, дозволить
інтегрувати управління оборотним капіталом в загальну систему менеджменту
підприємства та підвищити ефективність управління оборотним капіталом на
будь-якій стадії кругообігу. Етапи побудови системи управління оборотним
капіталом підприємства [2, с. 40]:
1) визначення цілей та завдань формування оборотного капіталу, узгодження
їх із стратегічними цілями підприємства;
2) аналіз ефективності використання оборотного капіталу в попередньому
періоді та формулювання рекомендацій на наступний період;
3) вибір базової політики та методів управління оборотним капіталом у
розрізі його складових частин;
4) формування складу та структури оборотного капіталу на наступний
період у відповідності до встановленого виробничого плану;
5) розробка механізму управління складовими оборотних активів (вибір
критеріїв формування структури оборотних активів; вибір оптимальних джерел
фінансування; створення системи моніторингу за використанням коштів на
фінансування; створення системи нормативів використання; запровадження
системи моніторингу за ефективністю використання; розподіл відповідальності);
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6) введення механізму оперативного управління оборотним капіталом в дію;
7) моніторинг і контроль отриманих результатів, зіставлення їх із
визначеними завданнями.
На нашу думку, найважливішим економічним завданням організаційного
механізму формування і використання оборотного капіталу є виявлення
інтеграційного фактора або сукупності факторів, що поєднують функціонування
всіх автономних елементів у рамках цього підприємства. Завдяки наявності
інтеграційного фактора зв’язки елементів цілісної системи носять стійкий
характер. Ситуаційний підхід якнайкраще підходить для вирішення такої складної
проблеми, як управління оборотним капіталом підприємства, на яке впливає
нестабільне зовнішнє оточення.
Унаслідок ефективного управління оборотними засобами в різних їх формах
підприємство досягає фінансової та технологічної рівноваги у процесі його
стратегічного розвитку. Наслідком впровадження ефективної політики управління
оборотними активами мають стати: забезпечення безперервної та прибуткової
роботи підприємства; зниження витрат на фінансування активів; прискорення
обороту; максимізація прибутку підприємства; збереження ліквідності [3, с. 356].
Відзначимо, що стратегічні пріоритети формування та використання
оборотного капіталу враховують загальну сукупність інтересів підприємства, а,
відтак, є необхідними до визначення та реалізації у політиці життєдіяльності.
Цільовим орієнтиром політики формування та використання оборотного капіта лу
підприємства є визначення обсягу і структури оборотного капіталу, джерел його
покриття і співвідношення між ними, достатнього для забезпечення до вгострокової ефективної фінансової діяльності підприємства.
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Харітова О. А.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Пучкова С. І.
Одеський національний політехнічний університет
Управління персоналом є однією з головних функцій будь-якого
підприємства, воно може бути одним із визначальних факторів, який розкриває
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успіхи чи невдачі підприємства. Для того, аби управління підприємством було
ефективним, необхідно застосовувати сучасні підходи до управління [1, с. 570].
Одним з таким підходів є логістичний.
В останні роки отримало розповсюдження анонсування широкого
використання логістичного підходу на вітчизняних підприємствах для досягнення
додаткових конкурентних переваг за рахунок оптимізації матеріальних,
інформаційних та фінансових потоків, що дає змогу мінімізувати загальні витрати,
а сукупний економічний ефект від використання логістики створює додаткові
конкурентні переваги, що пояснюється наявністю інтегративних якостей, які
притаманні логістичним системам [2, с. 166].
Основним елементом системи управління персоналом на підприємстві є
персонал. Персонал – це не просто ресурс організації: робітники і менеджери –
люди з певними цілями, цінностями, інтелектом, психологічними, соціальними,
духовними якостями, вміннями, навичками, досвідом тощо [3, с. 243].
Кадри характеризуються високою рухливістю, тому поняття потоку трудових
ресурсів цілком розкриває необхідність постійного відстеження та управління
змінами в людських ресурсах
Логістика – це наука про матеріальні та інформаційні потоки, тому основні
поняття і концепції логістики відповідають такому складному і важливому виду
ресурсів, як кадри.
Кадрова логістика організації – це розділ логістики, у якому вивчається
оптимізація потоків трудових ресурсів підприємств і галузі в цілому. Як будь-який
інший вид ресурсів, кадри повинні надходити в логістичні системи (прийматись на
роботу), розвиватися і використовуватися в них (виконувати свої посадові
обов’язки, навчатися, переміщуватися на інші посади) і виходити за межі
(звільнятися). Таким чином, кадрова логістика організації має чотири основних
напрямки:
1) оптимізація вхідних потоків у відповідності з потребами фірми;
2) використання кадрів;
3) розвиток кадрів;
4) звільнення кадрів [2, с. 168; 4, с. 41].
Кожен з цих напрямків кадрової логістики можна представити у вигляді
визначених задач управління (табл. 1).
Виходячи з правомірності застосування логістичного підходу до системи
управління кадрами на підприємстві, можна означити ціль кадрової логістики
будь-якої організації: забезпечити підприємство потрібними кадрами потрібної
кваліфікації у потрібний час (виходячи з потреби у людських ресурсах на даний
момент і на перспективу), у необхідній кількості і у потрібному місці (для
виконання конкретних робіт), необхідними структурним підрозділам
підприємства, з оптимальними витратами (на оплату праці та інші витрати на
утримання персоналу) [2, с. 169].
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Таблиця 1
Завдання управління людськими ресурсами за напрямками кадрової
логістики [4, с. 42]
Оптимізація вхідних
потоків
1. Аналіз забезпеченості кадрами.
2. Планування
персоналу.
3. Підбір.
4. Відбір.
5. Прийом.
6. Адаптація.

Оптимізація внутрішніх потоків
використання
навчання (розвиток)
1. Організація
1. Навчання.
праці.
2. Планування службової
2. Мотивація.
кар’єри.
3. Оплата праці. 3. Соціальний розвиток.
4. Контроль.
4. Формування культури
5. Оцінка
та іміджу фірми.
персоналу.

Оптимізація вихідних
потоків
1. Планування
вивільнення працівників.
2. Вивільнення
(звільнення).
3. Аналіз забезпеченості
кадрами.

Вхідні кадрові потоки забезпечуються зовнішніми і внутрішніми джерелами
залучення персоналу. Надходячи в логістичну систему, вхідні кадрові потоки
повинні пройти період адаптації. Організація внутрішньофірмових кадрових
потоків припускає встановлення певного порядку здійснення трудового процесу.
У формуванні позитивного ставлення працівників до фірми, підвищенн і їх
самовіддачі у виробничій діяльності велике значення має соціальна політика
підприємства. В термінах логістики соціальна політика розглядається як кадровий
сервіс. Під кадровим сервісом розуміється стимулювання фізичного і духовного
розвитку персоналу, сприяння підтримці його здоров’я, заощадження часу і сил.
Кадровий потік підприємства перебуває в постійному русі, змінюється і
перетворюється, частина його виходить за межі фірми у зовнішнє середовище.
Працівники, які звільнилися, є втраченими для підприємства, тому основним
принципом управління вихідними кадровими потоками має бути збереження
загального кадрового потенціалу на необхідному рівні [4, с. 45-46].
Для удосконалення управління персоналом слід застосовувати логістичні
прийоми. Так, нові інформаційні технології (експертні системи, інтернеттехнології, MRP-системи, системи автоматизації обертання документів) значно
спрощують та прискорюють виконання обов’язків працівниками відділів кадрів.
Рішення, які вони приймають, становляться більш обґрунтованими. Наприклад,
інтернет-технології допомагають віртуалізувати процеси управління персоналом,
що є важливим для багатонаціональних компаній, а також скоротити витрати на
кадри. MRP-системи (системи планування ресурсів підприємства) у сфері
управління людськими ресурсами підприємства дозволяють дослідити тенденцію
еволюції трудових ресурсів, забезпечують порівняльний аналіз за підрозділами
підприємства та з підприємствами-конкурентами, проводять стратегічну оцінку
впливу на фінансові показники організації її кадрової політики, будують моделі
кадрової роботи [2, с. 169].
За допомогою логістичних прийомів можна зекономити час персоналу і
менеджера, який ефективно використати на відпочинок, для покращення
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соціально-психологічної атмосфери, підвищення продуктивності (при інших
рівних сприятливих умовах та наявності прибутку).
З метою підсилення мотивації робітників, а також для оцінки їхньої
діяльності та управління кар’єрою доцільно використовувати рейтинг-аналіз
робітників, який нагадує рейтинг-аналіз постачальників: експертним шляхом
визначається важливість кожного фактора у відсотках та розраховується рейтинг
робітників за результатами (використовуючи як якісні, так і кількісні дані) в
балах. Добуток зазначених показників і є кінцевою оцінкою. Остання дає змогу
визначити менш ефективних робітників. Доцільно такий аналіз проводити якомога
частіше, використовуючи низку факторів. Отже, з огляду на зазначене, можна
стверджувати, що логістичні прийоми стосовно персоналу є важливими в
управлінні персоналом [3, с. 247].
Таким чином можна зробити висновок, що управління персоналом на основі
логістичного підходу має беззаперечні переваги, оскільки забезпечує
оптимальний баланс між вхідним і вихідним потоками для того, щоб кадровий
потенціал підприємства розвивався відповідно до умов функціонування
підприємства.
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ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Хотинь Л. В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Науково-технічний і економічний процес нерозривно пов’язані з
підвищенням якості продукції. Проблема якості та оцінка відповідності харчових
продуктів настільки важлива, що у високорозвинених державах установлюється
правова основа гарантії якості та безпеки продовольчої сировини і харчових
продуктів. Тобто забезпечення якості харчових продуктів і їх безпека
розглядаються на державному рівні.
Основними принципами державної політики гарантування якості та безпеки
харчових продуктів є такі:
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– пріоритетність збереження і зміцнення здоров’я людини та визнання її
права на належну якість і безпеку харчових продуктів;
– створення гарантій безпеки для здоров’я людини під час приготування,
ввезення, транспортування, зберігання, реалізації, споживання харчових продуктів;
– державний контроль і нагляд за виробництвом харчових продуктів, їх
переробкою, транспортуванням, збереженням, реалізацією, використанням;
– підтримка контролю за якістю харчових продуктів з боку громадських
організацій.
Якість харчових продуктів регламентується нормативною документацією, а
якість продовольчої сировини, з якої виготовляються харчові продукти, – також
ветеринарними і фітосанітарними нормами.
Харчові продукти, що реалізуються населенню, мають відповідати таким
основним вимогам:
– бути безпечними для здоров’я споживачів;
– мати високу харчову цінність відповідно до свого призначення;
– мати привабливий товарний вигляд і естетичне оформлення із зазначенням
спеціальних відомостей про якість продуктів [3, с. 11].
Правові основи забезпечення якості харчових продуктів і здійснення їх
контролю встановлює низка законів, що набули чинності в Україні. Основними
законами, що визначають підходи до контролю якості харчової продукції є:
1) Закон України «Про захист прав споживачів», який регламентує право
споживачів на відповідну якість продукції, її безпеку та достовірну інформацію
про неї [1];
2) Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів», який регламентує
державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів [2];
3) Закон «Про метрологію і метрологічну діяльність», який визначає правові
основи забезпечення єдності вимірювань.
Усі перераховані вище закони визначають підходи до розробки методів
контролю і їх упровадження в практику виробничих лабораторій [3, с. 13].
Основою сталого соціально-економічного розвитку України є підвищення
якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, створення умов для
забезпечення прав та інтересів споживачів. Вирішення проблеми якості
агропромислової продукції потребує застосування сучасних принципів та підходів
до управління якістю на всіх стадіях життєвого циклу продукції, починаючи від
маркетингових досліджень та вивчення вимог споживачів і закінчуючи стадією
експлуатації та утилізації продукції після використання.
Дієвим інструментом розв’язання проблеми підвищення якості та забезпечення
конкурентоспроможності продукції є впровадження систем управління якістю та
довкіллям відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000 та 14000, інших
систем управління та забезпечення якості, що довели свою ефективність [5, с. 8].
Крім акценту на екологію, в системах якості 1990-х рр. посилилась увага до
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зацікавлених осіб. Не лише споживачі, а й працівники підприємства, суспільство,
акціонери і постачальники потрапили під пильну увагу менеджерів. Наприкінці
1990-х рр. стало очевидним, що гармонійний розвиток фірми неможливий за
умови незадоволення будь-якої із зацікавлених сторін. В ті роки, коли посилився
вплив суспільства на підприємства, вони, в свою чергу, почали більше
враховувати інтереси суспільства. Це зумовило появу стандартів ISO 14000, що
встановлюють вимоги до систем управління якістю з точки зору захисту
навколишньою середовища та безпеки продукції.
Нова система стандартів покликана забезпечувати зменшення несприятливих
впливів на довкілля на таких рівнях:
1) організаційному – через поліпшення екологічної «поведінки» фірм;
2) національному – через створення державної екологічної політики;
3) міжнародному – через удосконалення умов міжнародної торгівлі.
Сертифікація систем якості щодо відповідності стандартам ISO 14000 є не
менш популярною, ніж на відповідність стандартам ISO 9000. Суттєво зростає
вплив гуманістичної складової якості. Посилюється увага керівників підприємств
до задоволення потреб персоналу. Відповідно до стандартів ISO 14000 у кожній
організації повинні впроваджуватися певні екологічні процедури, здійснюватися
заходи для суворого їх дотримання, підготовка пакетів документів; призначатися
відповідальні за певні сфери екологічної діяльності [4, с. 22].
Таким чином, оперативність процесу реагування на зміни вимог ринку і
створення продукту, що задовольняє вимоги споживача, можлива лише у випадку,
коли в цьому процесі активно та помірковано беруть участь представники як
споживача, так і виробника. Конкурентоспроможність будь-якого підприємства
незалежно від форм власності та розмірів визначає, насамперед, якість його
продукції. Впровадження систем управління якістю потребує високого рівня
професійних знань, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань оцінки
відповідності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Чобіт О. С.
Науковий керівник – к.е.н. Старко І. Є.
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
Прибуток є узагальнюючим показником та критерієм оцінки ефективності
фінансово-господарської діяльності підприємства.
Обсяг прибутку підприємства впливає на: величину ринкової вартості
підприємства; ефективність виробничої діяльності підприємства; економічний
розвиток держави. Отже, значна роль прибутку в розвитку підприємства і
забезпеченні інтересів його власників та персоналу, а також держави визначають
необхідність дослідження питань ефективного управління розподілом та
використанням прибутку підприємств.
Система управління прибутком дає змогу вирішувати такі завдання [1]:
– забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується відповідно до
ресурсного потенціалу підприємства;
– забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і
допустимим рівнем ризику;
– забезпечення високої якості прибутку, що формується;
– забезпечення виплат необхідного рівня доходу на інвестований капітал
власникам підприємства;
– забезпечення формування відповідного обсягу фінансових ресурсів за
рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на майбутній
період;
– забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства;
– забезпечення ефективності програм участі персоналу щодо прибутку.
Процес управління прибутком підприємства базується на певному механізмі.
Основними елементами у структурі механізму управління прибутком є [2]:
– державне правове і нормативне регулювання питань формування та
розподілу прибутку підприємства;
– ринковий механізм регулювання формування і використання прибутку
підприємства;
– внутрішній механізм регулювання окремих аспектів формування, розподілу
і використання прибутку підприємства;
– система конкретних методів і прийомів здійснення управління прибутком,
а саме: економічних методів (спонукання); організаційно-розпорядчих методів
(примусу); соціально-психологічних методів (переконання).
Управління розподілом та використанням прибутку підприємства доцільно
здійснювати поетапно (рис. 1).
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Перший етап

Формування інформаційної бази для аналізу ефективності
використання підприємства

Другий етап

Визначення об’єктивної оцінки позицій на основі оцінок
всіх заключних позицій використання прибутку
підприємства

Третій етап

Дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників, що
впливають на ефективність використання прибутку
підприємства

Четвертий
етап

Визначення напрямів розподілу прибутку у поточному
періоді з урахуванням стратегічних і тактичних цілей
підприємства

П’ятий етап

Розроблення системи управлінських рішень із
забезпечення повного та ефективного використання
розподіленого прибутку

Шостий етап

Забезпечення контролю за виконанням управлінських
рішень щодо розподілу та використання прибутку
підприємства

Сьомий етап

Коригування окремих управлінських рішень за
результатами здійсненного контролю та з урахуванням
стратегії розвитку підприємства

Рис. 1. Етапи управління розподілом та використанням прибутку підприємства
Ефективна система управління прибутком підприємства дозволяє в повному
обсязі реалізувати цілі й завдання, сприяє стійкому розвитку підприємства та
забезпечує ефективну діяльність підприємства. Ефективність управління
прибутком залежить від дотримання наступних принципів [3]:
1) принцип інтеграції із загальною системою управління підприємством –
передбачає узгодженість цілей системи управління прибутком і стратегічних цілей
розвитку підприємства, адже процес управління прибутком охоплює всі аспекти
діяльності підприємства та є результатом його фінансово-господарської діяльності;
2) принцип безперервності, що пояснюється необхідністю постійного
функціонування системи управління прибутком, оскільки діяльність підприємств
має безперервний характер;
3) принцип системності, адже метою розроблення управлінських рішень з
питань управління прибутком підприємства є досягнення найбільшого
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економічного ефекту при існуючих ресурсних обмеженнях;
4) принцип комплексності – забезпечує високу результативність формування
та використання прибутку підприємством загалом;
5) принцип динамічності управління, що вимагає швидке пристосування
системи управління прибутком до постійних змін зовнішнього й внутрішнього
середовища;
6) принцип варіативності підходів до розробки окремих управлінських рішень –
полягає у розробленні та аналізі альтернативних сценаріїв розвитку господарської
діяльності підприємства та прийняття на їх основі управлінських рішень стосовно
управління прибутком;
7) принцип орієнтації на стратегічні цілі розвитку підприємства.
Таким чином, під час формування системи управління прибутком важливим є
системний підхід, що базується на врахуванні тактичних і стратегічних аспектів
управління, спрямованих на максимізацію кінцевого результату як в коротко-, так
і в довготерміновому періодах. Повнота та своєчасність відтворення системи
завдань ефективного використання прибутку є необхідною умовою забезпечення
керованого ефективного розподілу прибутку підприємства, а встановлення
оптимальних обмежень за рівнем його споживання та капіталізації в процесі
розвитку стратегічних ресурсів чи їхніх окремих компонентів забезпечить
застосування нової парадигми розвитку підприємств у сфері товарного обігу.
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Чорногуз В. А.
Науковий керівник – к.е.н. Колотій С. В.
Вінницький кооперативний інститут
Важливою умовою успішної діяльності будь-якого підприємства є ефективна
робота його персоналу. Дієвим способом виміряти результати роботи, рівень
професійної компетенції працівника та виявити його таланти є система
оцінювання персоналу. Оцінка персоналу – це цілеспрямований процес
визначення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, умінь,
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мотивів) вимогам посади або робочого місця. Оцінка персоналу передбачає
порівняння певних характеристик людини – професійно-кваліфікаційного рівня,
ділових якостей, результатів праці з відповідними параметрами, вимогами,
еталонами [1, с. 223].
Оцінка персоналу може повноцінно функціонувати за умов дотримання таких
принципів:
– об’єктивності – використання достовірної інформаційної бази та системи
показників для характеристики працівника, його діяльності, з врахуванням періоду
роботи та динаміки результатів;
– гласності – всебічне ознайомлення працівників з порядком і методикою
проведення оцінки, доведення її результатів до всіх зацікавлених осіб чер ез пресу,
накази, розпорядження;
– оперативності – своєчасність і швидкість оцінки, регулярність її проведення;
– демократизму – участь членів колективу в оцінці колег і підлеглих;
– єдності вимог оцінки для всіх осіб однорідної посади;
– простоти, чіткості і доступності процедури оцінки;
– результативності – обов’язкове й оперативне прийняття відповідних заходів
за результатами оцінки [2, с. 79].
Оцінювання персоналу охоплює дві сфери діяльності працівників: поточну і
перспективну. При аналізі поточної діяльності визначається, якою мірою кожний
працівник досягає очікуваних результатів праці й відповідає тим вимогам, які
випливають з його посадових обов’язків. При плануванні перспективної
діяльності визначаються потреби у розвитку якостей персоналу, підвищенні
еластичності його потенціалу.
Для того, щоб адекватно оцінити персонал підприємства, необхідно для
початку визначити перелік показників. Їх можна поділити на такі групи:
1) результативність праці;
2) професійна поведінка;
3) особисті якості [3].
Вони повинні відповідати таким вимогам: повнота і вірогідність відображення
результатів, конкретність, забезпечення порівняності з досягненнями інших
працівників, а також з попереднім періодом.
Для об’єктивного оцінювання персоналу слід використовувати різноманітні
методи, які повинні відповідати структурі підприємства, характеру діяльності
персоналу, цілям оцінки. У фахових джерелах виділяють цілу систему методів,
основними з яких є [3; 4]:
1) атестація – це комплексний метод оцінки персоналу, який використовує
інші методи для того, щоб атестаційна комісія змогла визначити відповідність
кандидата вакантній посаді або посаді, яку він займає;
2) метод змушеного вибору полягає у виборі експертами найбільш підходящої
для працівника характеристики, наприклад: товариськість, досвід роботи, вміння
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планувати свою роботу;
3) описовий метод передбачає написання послідовної, докладної
характеристики позитивних і негативних рис кожного працівника;
4) тестування – професійні знання і вміння, здібності, мотиви, психологія
особистості визначаються за допомогою спеціальних тестів, які можна
розшифрувати за допомогою «ключів»;
5) ділова гра – проводиться організаційно-управлінська гра, в процесі якої
аналізуються знання та вміння працівника, а також оцінюється його здатність
працювати в малій групі;
6) керування за цілями – Management By Objective (MBO) – оцінка таким
методом передбачає спільну постановку завдань керівником та співробітником,
після чого відбувається оцінка результатів їхнього виконання на кінець звітного
періоду. Ця система охоплює всі посади в компанії – від технічного до
інституційного рівнів;
7) управління результативністю – Performance Management (PM) –
оцінюються не лише кінцеві результати роботи працівника, а й його компетенції –
ті особистісні якості, які є необхідними для досягнення поставлених цілей;
8) ассессмент центр (груповий й індивідуальний) – призначений для оцінки
співробітників за компетенціями під конкретне кадрове завдання. Він може
включати поведінкове інтерв’ю, а також кейси (ігрові ситуації). Для відбору
кандидатів на високі посади й при оцінці топ-менеджерів акцент робиться на
поведінкове інтерв’ю, а для висування співробітників у кадровий резерв – на
ділових іграх;
9) самозвіт (виступ) полягає у проведенні усних виступів керівника чи
спеціаліста перед трудовим колективом, в ході якого аналізується виконання
плану робіт і особистих зобов’язань;
10) метод 360° – працівник оцінюється керівником, колегами і своїми
підлеглими, заповнюється загальна та індивідуальна для кожного форма;
11) оцінка методом комітетів – робота людини обговорюється в групі, при
цьому вона поділяється на окремі складові і вже оцінюється по кожній з них. В
результаті складається список дій, які оцінюються як успішні та неуспішні;
12) метод незалежних суддів – працівника оцінюють незалежні особи, які не
були з ним колись знайомі (5-7 чоловік) на основі «перехресного допиту»;
13) метод інтерв’ю – претенденту дають завдання провести співбесіди з
кількома кандидатами на робочі місця і самому прийняти рішення. Цей метод
орієнтований на перевірку вмінь правильно оцінювати і підбирати працівників;
14) спостереження – працівника оцінюють у неформальних умовах (на
відпочинку, у побуті) і в робочій обстановці методами моментних спостережень і
фотографії робочого дня.
Також слід зазначити, що на кожному етапі роботи працівника в компанії
можна використовувати певні методи оцінки, наприклад, в процесі підбору
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працівника на вакансію можна використати одночасно метод інтерв’ю та
тестування, а для прийняття рішення про звільнення достатньо проведення
атестації працівника.
Оцінювання персоналу в зарубіжних країнах дещо відрізняється від того, як
проходить цей процес на українських підприємствах. У Росії застосовують різні
прилади і машини для оцінки особистих якостей працівника. Наприклад,
створений науковими співробітниками Інституту психології апарат «Луч» дає
змогу спеціалістам перевірити такі якості людини, як кмітливість і швидкість
орієнтації. У «General Electric» визначили, що критика – це неефективний засіб
інформування підлеглих про недоліки в їх роботі, а для того, щоб забезпечити
зворотний зв’язок необхідно проводити двосторонню дискусію з конкретних
питань покращення роботи.
В Японії оцінювання персоналу ґрунтується на японській філософії
виробництва, тобто визначаються здібності кожного працівника. Особливістю
такої оцінки кадрів є її регулярність та обов’язковість для всіх.
В США та Західній Європі застосовують тест з питань оцінки персоналу –
Bussiness Personality Test (BPT). Цей тест містить 100 питань, відповіді на які
оцінюються за шкалою: від 0 до 10 балів, це дає змогу отримати від кожного
питання у декілька разів більше інформації, ніж при використанні традиційної
шкали «так/ні» або вибору одного із заданих варіантів відповіді.
Всі методи є ефективними при здійсненні процесу оцінювання персоналу, це
залежить від мети, з якою проводиться оцінка, від рівня зрілості компанії, її
завдань і типу корпоративної культури. Все ж найкраще оцінити працівника
можна за допомогою методу управління результативністю, оскільки кожна
компанія працює безпосередньо на кінцевий результат, яким є задоволення потреб
споживачів та отримання прибутку, тому для того, щоб досягти цього результату
необхідно періодично перевіряти виконання роботи кожним працівником, а вже на
основі цих даних приймати відповідне управлінське рішення про підвищення
заробітної плати чи навпаки – про її зниження, про кар’єрний ріст чи про
звільнення працівника.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ШАХТНИХ ЗЕРНОСУШАРОК
Шило Р. А.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Березіна Л. М.
Полтавська державна аграрна академія
Ринок зерна є стратегічно важливою сферою аграрно-промислового
комплексу (АПК), від якого залежить рівень життя населення. Він є предметом
постійної уваги як влади, вчених, так і господарників. Близько 40%
агропромислового виробництва безпосередньо пов’язано із зерновими ресурсами.
Розширене відтворення зернового ринку з огляду на його місце і значення для
економічного і соціального розвитку суспільства слід вважати однією з
найважливіших передумов досягнення стійкого економічного зростання й
забезпечення першочергових потреб населення [1].
Елеватори – невід’ємна частина інфраструктури агробізнесу. На сучасних
зерносховищах фермерам надають і супутні послуги: сушіння, транспортування
збіжжя, забезпечення логістикою.
Щороку, в період збору врожаю, ціни на зерно знижуються до мінімуму, а
розцінки на пальне та транспортні перевезення підіймаються, що в більшості
призводить до збиткового виробництва. Тому постає питання щодо подальшого
зберігання зерна для продажу пізніше.
В Україні існують проблеми з інфраструктурою зберігання зернових культур.
Так як зерно за ринкових умов краще продавати тоді, коли можна реалізувати за
найвищими цінами, його зберігають більш або менш довгостроковий термін.
Якість довгострокового зберігання насіння залежить від вологості і температури у
складських приміщеннях. Ціль просушування зерна полягає в тому, щоб за
короткий час знизити вологість насіння. Урожай збирається восени іноді під
дощем і вологість зерна підвищується до 20-25%. А сире зерно зберігати не можна
– зіпріє. Тож сучасний елеватор неможливий без сушарки. Сушіння є досить
вагомим елементом і показником якості зерна. Якщо вологість зерна 15%, воно
починає інтенсивно дихати, при цьому виділяється багато тепла, підвищується
температура зернової маси і, як наслідок, виникає процес самозігрівання, що
призводить до розвитку різних мікроорганізмів, які дихають інтенсивніше за саме
зерно. Тому при їх розвитку процес самозігрівання маси вологого зерна
відбувається швидко і зерно може зіпсуватися за досить короткий термін [2].
Процес сушіння зерна полягає в підведенні тепла до зерна, що просушується,
витягненні з нього вологи у вигляді пару і видаленн і його в атмосферу. На
високопотужних елеваторах продуктивністю більше 50 т/год використовуються
шахтні зерносушарки, які працюють на природному або зрідженому газі,
дизельному паливі або твердому паливі (синтетичне паливо або відходи
виробництва). На сьогоднішній час постає основна проблема – елеватори
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потребують великих затрат на паливо-мастильні матеріали, які займають у
структурі собівартості просушеного зерна найбільшу питому вагу 65-70%. Тому,
крім пропускної потужності зерносушарки, також потрібно орієнтуватися на вид
палива для її роботи, який дає найбільший показник теплотворності при
мінімальних фінансових витратах та кількісних затратах палива (табл. 1).
Таблиця 1
Середня енергоефективність паливно-мастильних матеріалів
Найменування палива

Середня
ціна, грн

Відходи виробництва, в т. ч.:
пшениці, кг
сої, кг
соняшнику, кг
кукурудзи, кг
Пічне паливо (синтетичне), кг
Газ природній (пропан-бутан), м3
Дизельне паливо (Євро5), л

13,50
14,01
30,60

Середня
теплотворність,
Гкал/т
4,3
4,0
4,8
4,3
4,2
9,5
8,8
7,8

Середні потреби палива
при зменшенні вологості
зерна на 1 т/%
26,3
27
25,4
26,3
26,5
17
1,5
1,5

Наведені дані в табл. 1 свідчать, що перше місце серед покупних видів палива
за показником теплотворності займає синтетичне пічне паливо, який становить
9,5 Гкал/т при витратах 1,5 м3 на 1 т/% вологості, друге місце – природний газ –
8,8 Гкал/т при затратах 17 кг на 1 т/% та третє місце – дизельне паливо – 7,8 Гкал/т
при затратах 1,5 л на 1 т/%.
Відходи виробництва мають найменшу теплотворність, але їх використання
має мінімальні затрати, що суттєво зменшить питому вагу паливо-мастильних
матеріалів у структурі собівартості.
Використання природного газу для зерносушарки є більш економічно
вигіднішим, тому що має достатньо високий показник теплотворності при
мінімальних затратах при ціні 14,01 грн за м 3. Ціна пічного палива є найнижчою –
13,5 грн/кг, але через великі об’єми його використання є менш економічно
ефективним, ніж природний газ.
Використання дизельного палива приносить найменший економічний ефект
через його високу ціну, яка становить 30,6 грн/л. Також при виборі палива для
зерносушарки потрібно враховувати безпеку його використання. При спалюванні
пічного палива утворюється великий стовп вогню, що може призвести до
займання через потрапляння іскор в зерно. Через значний вміст сірки синтетичне
паливо наносить шкоду навколишньому середовищу.
Виробничі відходи мають більш контрольований потік порівняно з пічним
паливом, його використання і зберігання є екологічно безпечним, відходи від його
використання можна легко утилізувати при мінімальних затратах.
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Дизельне паливо дає рівномірний потік вогню довжиною приблизно 1,5 м, що
мінімізує потрапляння вогню на зерно. Потрібно враховувати, що дизельне паливо
є легкозаймистою рідиною і зберігатися повинно у відповідних ємкостях при
додержанні правил пожежної безпеки. Викиди від використання дизельного
палива є шкідливим для екології, використання палива сорту Е, класу К5 мінімізує
загрозу навколишньому середовищу, але його ціна значно вища.
Природний газ має контрольований рівномірний потік вогню, як і дизельне
паливо. Пропан-бутан є більш вибухонебезпечним порівняно з дизельним
паливом. Викиди від використання є мінімально шкідливими для екології.
Отже, серед приведених видів палива для зерносушарки найоптимальнішим є
використання природного газу (пропан-бутану), який забезпечує достатній рівень
теплотворності при мінімальних об’ємах та порівняно низькій ціні. Відходи
виробництва є перспективним видом палива для зерносушарок, що значно знижує
питому вагу паливо-мастильних матеріалів у структурі собівартості та є повністю
екологічно безпечним.
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СУТНІСТЬ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ В МАРКЕТИНГОВІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шпитка З. П.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Вовчанська О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Зазвичай споживачі вибирають ті товари і послуги, які представляють для них
найбільшу цінність. Тому для того, щоб завоювати й утримати споживачів,
підприємству необхідне більш глибоке, в порівнянні з конкурентами, розуміння
потреб споживачів, а також самого процесу здійснення купівлі. Підприємство
досягає конкурентної переваги в тій мірі, в якій воно здатне задовольнити
споживача свого цільового ринку. Тому позиціонування починається з
диференціації маркетингової пропозиції підприємства.
Підприємства в своїй діяльності можуть скористатись трьома підходами для
охоплення ринку: масовий маркетинг (рішення про масове виробництво, масове
розподілення товару та намагання привернути до нього увагу споживачів всіх
типів); диференційований маркетинг (рішення, яке ґрунтується на виявленні
різних груп споживачів, виділення їх у окремі ринкові сегменти, розробка
відповідних товарів та маркетингового комплексу для обраних сегментів ринку);
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концентрований маркетинг (передбачає концентрацію зусиль підприємства на
одному ринковому сегменті).
Сегментація ринку розглядається як методологія маркетингу, за допомогою
якої підприємство розподіляє ринок за значущими для себе ознаками на сегменти,
що являють собою відокремлені цільові аудиторії. Сегментування ринку є
процесом виявлення у загальній структурі ринку різних груп споживачів на
підставі схожих характеристик. Наукові підходи до визначення поняття
«сегментування ринку» наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Підходи до тлумачення поняття «сегментування ринку»
Автор
Котлер Ф. [1]

Руделіус В.,
Азарян О. М.,
Винорадов О. А.
Еванс Дж.,
Берман Б.

Визначення
Концепція сегментування заснована на визнанні того, що кожний ринок
складається з окремих частин, які об’єднують споживачів з різними
потребами, споживчим стереотипом і поведінкою, а це і є причиною варіації
попиту. Сегментування ринку – розбивка ринку на чіткі групи споживачів,
для кожної з яких потрібні різні товари чи комплекси маркетингу
Сегментування ринку – розподіл потенційних споживачів на групи за
відмінностями в їх потребах, характеристиках та поведінці

Сегментування – це діяльність, яка націлена на специфічну групу споживачів
(сегмент ринку) через єдиний, спеціалізований план маркетингу, який
базується на потребах цього сегмента
Маджаро С.
Сегментування ринку – це виділення груп споживачів чи вибірка індивідуумів,
які мають подібні позиції у сфері споживчих звичок, механізму соціальної
поведінки, економічних характеристик чи будь-яких інших відмінних критеріїв
Соловйов Б. А.
Сегментування ринку переслідує ціль виявити відношення однорідних груп
споживачів до якогось виду товару чи послуги
Фатхутдинов Р. А. Сегментування ринку – це робота по визначенню групи споживачів по
цільових сегментах ринку, кількості, цін та термінів постачання товарів і
технологій задоволення потреб
Горячов А. А.
Сегментування ринку – це процес розподілу загальної сукупності
споживачів на визначені групи (сегменти ринку), які відрізняються за своїми
характеристиками, параметрами, вимогами і реакцією на різноманітні види
ринкової діяльності
Зав’ялова П. С.,
Сегментування ринку – це процес розбивки споживачів за їх мотиваціями та
Демидова Н. І.
іншими ознаками
Старостіна А. О.
Сегментування ринку – це систематизований процес розподілу потенційного
[2]
ринку на групи споживачів, що мають схожі потреби, мотивації щодо
прийняття рішень про купівлю певного товару чи послуги; рівень доходу та
доступ до ринку
Зозульов О. В. [2] Сегментування ринку – це систематизований процес виділення ринкових
сегментів, що потребують зі сторони організації спеціально розробленого
комплексу маркетингу з ціллю підвищення конкурентоздатності підприємства
на ринку за рахунок реалізації економічних інтересів виробників і споживачів
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З одного боку ринкова сегментація є методом для знаходження частки ринку і
визначення об’єктів, на які спрямовано маркетингову діяльність підприємств, а з
іншого боку – це управлінський підхід до процесу прийняття підприємством
рішень на ринку, основа для вибору правильного поєднання елементів
маркетингу.
Крім максимального задоволення запитів споживачів в різних товарах, метою
сегментації також є раціоналізація витрат підприємства-виробника на розробку
програми виробництва, випуску і реалізації товару.
Аналіз ринку і його сегментація покликані визначити методи впливу на попит
і потенційний обсяг збуту через мотиви учасників ринку та їхню купівельну
спроможність. Аналіз і сегментація ринку є базовою частиною маркетингової
діяльності, її внутрішньою складовою, не менш важливою, ніж безпосереднє
просування товару. Без уміння самостійно аналізувати ринкові можливості і
сегментувати ринки застосування комплексу маркетингу є недієвим.
Для ринку кінцевих споживачів базою для сегментування виступають
географічні, демографічні, психографічні та поведінкові змінні.
Для сегментації ринку товарів виробничого призначення першочергове
значення мають економічні та технологічні критерії, такі як галузь, форма
власності, сфера діяльності, розмір підприємства, географічне розташування.
Ефективність аналітичної роботи зі сегментування залежить від того, в якій
мірі отримані сегменти можна виміряти, наскільки вони досяжні, значимі та
придатні з точки зору наявності у підприємства необхідних ресурсів.
Ефективно виконана сегментація спрощує і здешевлює маркетингову
політику, дозволяє відмовитися від багатьох витратних методів просування
товару. Адже споживач розраховує на задоволення своїх потреб, а не на рекламу
продукції чи на знижки на неї. Тому пропозиція товарів, що краще задовольняють
потреби цільової аудиторії за властивостями, якістю, обслуговуванням тощо, дає
більший ефект і зводить до мінімуму витрати на знижки і рекламу.
Однакових або типових підходів до сегментації не існує. Кожне підприємство
залежно від товару (послуги) та особливостей його споживання намагається
розробити власні правила сегментації, які враховували певні специфіки.
Успішно проведена сегментація дасть можливість одержувати високі
показники комерційної ефективності.
Список використаних джерел
1. Котлер Ф. Маркетинг / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – [12-е изд.]. – СПб. : Питер, 2008. – 816 с.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
РЕГІОНІВ КРАЇНИ
к.е.н., доц. Юхновська Ю. О.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. акад. В. Лазаря
Головним завдання економічного розвитку країни та її регіонів є розвиток
потенціалу туристичної галузі країни.
Реалізація стратегічного планування туристичної галузі дозволить здійснити
відповідну переструктуризацію діяльності туристичної галузі у взаємозв’язку з
напрямами соціально-економічного життя держави, дасть можливість зорієнтувати
населення, владні, управлінські та бізнесові структури та комплексний підхід до
забезпечення ефективного використання переваг і можливостей вітчизняної
туристичної сфери, обумовлених природно-кліматичними умовами, національними
традиціями та історичними особливостями, з урахуванням вимог щодо захисту
довкілля та збереження і збагачення історико-культурної спадщини.
Незважаючи на природно-ресурсний потенціал країни та регіонів, українська
туристична галузь характеризується нижчими показниками порівняно зі
світовими. За даними ВТО, частка туризму у світі ВВП становить 9%, а ВВП
України лише 1,9%. За останні роки обсяги в’їзного та виїзного туризму в Україні
значно знизились, туристичний потенціал країни та регіонів не використовується
повною мірою, відсутня підтримка держави в розвитку туристичної галузі.
Сьогодні основна більшість туристичних суб’єктів України та її регіонів
переважно працюють на вивіз туристів, а, отже, і капіталу. Тому стратегічне
планування туристичної галузі в Україні та її регіонів необхідне.
Щоб сформулювати основоположні принципи стратегічного планування і
прогнозування розвитку туристичної галузі в Україні, необхідно виходити з того,
що принципи в системі прогнозування передбачають визначення умов і меж
розвитку туризму, що забезпечують досягнення поставлених цілей, в якості
пріоритетної може бути визначений перехід до сталого розвитку туризму, який
можливо забезпечити при дотриманні трьох принципових правил: екологічна
стійкість, соціокультурна стійкість, економічна стійкість [1].
Високий рівень нестабільності і невизначеності зовнішнього середовища в
Україні, зростання національної та світової конкуренції, нестача фінансових
ресурсів, прогалини в законодавчій базі є ускладненням у плануванні та
управлінні в туристичній галузі країни. В таких умовах концентрування зусиль
місцевої влади на формуванні програм розвитку туризму за допомогою прийомів і
методів оперативного управління і короткострокового планування є недостатньою.
Розвиток туристичної галузі також передбачає координацію дій місцевої
влади з державною адміністрацією на рівні району і вище. Зміцнення такої
співпраці суттєво збільшить можливості для розвитку туризму. Американські
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дослідники Девід Л. Едгелла і Р. Тодца Хеніша вважають, що «світовий туризм
...вимагає більш тісного співробітництва на місцевому і регіональному рівнях, щоб
підвищити якість туристичного продукту, зробивши його конкурентоспроможним
на світовому рівні...» [2].
Міська політика в деяких секторах економіки, включаючи і туризм, часто не
виробляється індивідуально, а інтегрується в політику інших секторів економіки.
Необхідність вирішення проблем туризму в загальному контексті соціальноекономічного розвитку міста обумовлюється низкою причин.
По-перше, туристичні підприємства є невід’ємною частиною господарської і
соціальної системи територіального утворення. На розвиток економіки
туристичної галузі помітно впливають стан кредитно-грошової системи, рівень
розвитку суміжних народногосподарських галузей, сфери послуг загалом тощо.
По-друге, розвиток потенціалу туристичної галузі України вимагає
концентрації значних фінансових засобів і в багатьох випадках передбачає
наявність великої кількості учасників як на стадії формування інвестиційного
портфелю, будівництва, реконструкції, так і при функціонуванні підприємства.
По-третє, як показує практика, найбільш високі результати в плані окупності
вкладеного капіталу досягаються при можливості формування конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту, що передбачає наявність
розвинутої супутньої інфраструктури і спеціалізацію на усіх стадіях виробництва і
реалізації туристичних послуг.
Таким чином, розвиток туристичної галузі країни та її регіонів має базуватися
на засадах стратегічного планування, що потребує відповідного методологічного
підґрунтя. Планування розвитку туризму полягає в проектуванні бажаного
майбутнього і виробленні ефективних шляхів досягнення поставлених цілей. При
цьому можливість досягнення цілей повинна бути пов’язана з ресурсним
потенціалом регіону країни. В межах розробки стратегічного плану розвитку
обирається оптимальна технологія, що дозволяє перетворити наявні ресурси на
кінцевий результат.
Результатом планування туристичної галузі в регіоні може бути створення
образу регіону, який представляє собою оцінку таких критеріїв, як відповідність
якості послуг їхній ціні; імідж регіону; види і якість наданих послуг; рівень
гостинності; можливості для розваг і активного відпочинку; наявність достатньої
кількості готелів і ресторанів; оцінка стану інфраструктури; соціальні фактори
(злочинність, політична стабільність); природні умови (ландшафт, екологія,
наявність національних культурних центрів).
Список використаних джерел
1. Стратегія сталого розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
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ОЦІНКА СПРИЯТЛИВОСТІ УМОВ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
д.е.н., проф. Гросул В. А., к.е.н., доц. Зубков С. О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Україна одним з головних своїх пріоритетів розвитку розглядає тіснішу
інтеграцію в європейський соціально-економічний і політичний простір. У цьому
напрямку одним з основних проектів Європейського союзу є «Східне
партнерство», що має на меті розвиток інтеграційних зв’язків Євросоюзу з
шістьма країнами колишнього СРСР: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю,
Грузією, Молдовою й Україною. Кожна з цих країн знаходиться на різному етапі
інтеграції з ЄС, проводячи перетворення в різних сферах діяльності, в тому числі й
підприємницької діяльності, як однієї, що визначає економічний розвиток цих
країн. Вивчення досвіду перетворення підприємницького середовища в країнах
Східного партнерства дозволить Україні визначити основні вектори трансформації
умов ведення бізнесу з метою їх гармонізації з європейськими.
Мета дослідження полягає у виявленні напрямів удосконалення умов ведення
бізнесу в Україні, виходячи з досвіду країн Східного партнерства. За базу
дослідження використовувалися дані проекту Doing Business (DB) 2018 і 2019 [1].
Україна серед 190 країн в рейтингу DB 2019 року посiла 71 місце з
показником «сприятливих умов ведення бізнесу» 68,25, що дещо вище ніж роком
раніше – 76 місце та 65,75 (табл. 1). По відношенню до рейтингу DB 2018 року
спостерігається збільшення даного показника на 2,5 пункти, що свідчить про деякі
поліпшення в показниках ведення бізнесу в Україні. Даний показник, незважаючи
на позитивну динаміку, ставить Україну нижче, ніж всі країни Східного
Партнерства або Європейського союзу.
У розрізі окремих показників найкращі позиції Україна має за показником
«Реєстрації підприємств» – 91,07. Однак, незважаючи на досить високе значення,
воно є найнижчим серед країн Східного партнерства. На рівні інших країн
Східного Партнерства в Україні знаходиться показник «Отримання дозволів на
будівництво», поступаючись рейтингом лише показнику Грузії. Слід зазначити,
що істотно відстає Україна від інших країн Східного партнерства за показниками
«Підключення до системи електропостачання» та «Реєстрація власності»,
посідаючи останнє місце серед розглянутих шести країн. Відносно непогано
виглядають позиції України за показником «Отримання кредитів», поступаючись
лише значенням показників Азербайджану та Грузії з розривом в 5-10 пунктів. Не
кращим чином на Україні йдуть справи із захистом міноритарних інвесторів,
демонструючи нижчий показник серед країн Східного партнерства, незважаючи
навіть на його зростання в рейтингу DB 2019 року. За показником
«Оподаткування» Україна серед країн Східного партнерства обійшла Вірменію та
Білорусь, але поступилася іншим країнам. При цьому слід зазначити, що лише за
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цим показником в Україні знизилося значення в рейтингу DB 2019 року порівняно
зі значеннями даного показника рейтингу DB 2018 року. Значне зростання в
Україні в рейтингу DB 2019 року відбулося за показником «Міжнародна торгівля»
на більш ніж 13 пунктів, що свідчить про суттєві поліпшення в регулюванні
операцій у сфері міжнародної торгівлі, проте, навіть таке зростання показника
залишає Україну на останньому місці серед країн Східного партнерства. За
показником «Забезпечення виконання контрактів» Україна змогла поліпшити свої
позиції, обійшовши лише Молдову. У найгіршому становищі щодо країн Східного
партнерства, а також переважної більшості інших країн світу Україна знаходиться
за показником «Вирішення неплатоспроможності». Незважаючи на невелике
зростання даного показника на 3,48 пунктів, Україна займає 145 місце з 190 країн
світу.
Таблиця 1
Рейтинг країн Східного Партнерства за показником сприятливості умов
ведення бізнесу (побудовано за [1])
Показник
Загальний рейтинг
Реєстрація підприємств
Отримання дозволів на
будівництво
Підключення до системи
електропостачання
Реєстрація власності
Отримання кредитів
Захист міноритарних
інвесторів
Оподаткування
Міжнародна торгівля
Забезпечення виконання
контрактів
Вирішення
неплатоспроможності

Рік Вірменія Азербайджан Білорусь Грузія Молдова Україна
2018 72,51
70,19
75,06
82,04 73,00
65,75
2019 75,37
78,64
75,77
83,28 73,54
68,25
2018 94,47
94,36
92,94
97,84 93,76
91,05
2019 96,21
96,14
93,39
99,34 95,55
91,07
2018 67,99
54,90
78,34
77,57 51,98
75,81
2019 68,06
73,11
74,69
77,61 52,19
76,91
2018 78,53
67,98
86,04
84,32 74,65
58,80
2019 90,79
77,27
90,24
84,38 74,88
59,17
2018 87,78
82,07
92,19
92,85 82,60
69,61
2019 86,97
84,63
92,19
92,86 82,62
69,74
2018 70,00
40,00
50,00
85,00 70,00
75,00
2019 70,00
80,00
55,00
85,00 70,00
75,00
2018 58,33
75,00
65,00
81,67 66,67
55,00
2019 63,33
81,67
63,33
81,67 68,33
58,33
2018 72,49
84,21
70,81
87,14 84,55
80,77
2019 74,46
85,23
70,68
89,03 84,55
79,35
2018 86,45
73,56
93,71
82,43 92,32
64,26
2019 89,22
77,04
96,21
90,03 92,32
77,62
2018 66,00
67,51
70,36
75,97 60,87
58,96
2019 70,63
67,51
69,44
76,90 60,87
63,59
2018 43,01
62,27
51,26
55,59 52,56
28,24
2019 43,99
63,79
52,58
56,03 54,12
31,72

Таким чином, розглянуті показники «Сприятливості умов ведення бізнесу»
свідчать про суттєве відставання України від країн Східного партнерства
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практично за всіма показниками ведення бізнесу. Все це свідчить про наявність
ряду труднощів у здійсненні підприємницької діяльності, які необхідно усунути
для поліпшення позицій України в глобальному рейтингу легкості ведення
бізнесу.
Незважаючи на те, що проект Східного партнерства функціонує з 2008 року,
Україна зі створенням сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності
має найгірші позиції в порівнянні з країнами Європейського союзу, а також країн
Східного партнерства, в тому числі тих, які не мають на меті входження в
Європейський союз – Азербайджан, Вірменія, Білорусь. Очевидно, що реформи,
які повільно проводяться, відображають існуючий стан, коли лише за отриманням
дозволів на будівництво, отриманням кредитів та оподаткуванням Україна займає
не останні місця серед країн Східного партнерства, а за іншими показниками
демонструє найгірші позиції. Вкрай низька позиція України за показником
«Вирішення неплатоспроможності» істотно впливає на рейтингову позицію
країни.
Низькі рейтинги України по веденню підприємницької діяльності стримують
залучення іноземних інвестицій і не наближають членство України в
Європейському союзі. Сприятливе підприємницьке середовище забезпечить
залучення інвестицій в різні сфери економіки, створення робочих місць,
підвищення зайнятості, рівня доходів населення, прискорення темпів розвитку
економіки в цілому. Природно, що показники Doing Business не можуть
відобразити всіх процесів, що відбуваються в підприємницькому середовищі,
однак, можуть свідчити про існування певних проблем, які стримують розвиток
бізнесу в країні. Тому виправлення значень низьких показників за основними
показниками дозволило б підвищити позиції України в рейтингу Doing Business і,
як наслідок, поліпшити економічне становище в країні.
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