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Секція 1. Перспективи реформування економіки України та її інтеграція у
глобалізаційну економічну систему
КОН’ЮНКТУРА РИНКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА
ЧИННИКИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ
Вовчанська О. М., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет;
Іванова Л. О., к.е.н., доцент
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського
Одним з фундаментальних понять людської цивілізації є гостинність, яка нині
забезпечується такими видами економічної діяльності, як готельне і ресторанне
господарство. Зародження і становлення ресторанного господарства як складової
індустрії гостинності пройшло складний шлях від місць для нічного відпочинку
подорожуючих та організації їх харчування до створення потужних мереж готелів
і ресторанів. Бурхливий розвиток ресторанного господарства у різних країнах
світу розпочався у 70-ті роки ХХ ст. завдяки новим технічним можливостям. З
цього часу і донині, розвитку ресторанного господарства притаманне активне
прагнення до інновацій, яке обумовлено загостренням конкуренції.
Ресторанне господарство України на сучасному етапі налічує майже 60 тис.
об’єктів ресторанного господарства (підприємств-юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців) на 3 млн місць (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка основних показників функціонування закладів
ресторанного господарства України у 2011-2016 рр. (складено за [2])
Показники

Роки
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Кількість суб’єктів
господарювання,
46384,9 44085
52077
57553
58436
57696
од., з них:
– підприємств
9880
9495
10096
7885
7700
6544
– фізичних осіб36505
34590
41981
49668
50736
51152
підприємців
Чисельність
242,2
264,3
267,5
213,2
195,2
207,9
зайнятих, тис. ос.
– в підприємствах
128,7
137,0
132,6
101,5
87,9
90,3
– у фізичних осіб113,5
127,3
134,9
111,1
107,3
117,6
підприємців
Обсяг реалізованої
18213,7 23906,6 30322,4 22684,6 29069,3 37513,4
продукції, млн грн
– підприємств
12940,7 16519,3 16726,9 14346,3 18250,0 23083,8
– фізичних осіб5273,0 7387,3 13595,5 8338,3 10819,3 14529,6
підприємців
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Зміна
2016 до 2016 до
2015, % 2011, %
98,7

124,4

85,0

66,2

100,8

140,1

106,5

85,8

102,7

70,2

109,6

103,6

129,0

2,06 р.

126,5

178,4

134,3

2,76 р.

Частка об’єктів ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб має
тенденцію до зменшення (у 2000 р. вони становили майже 80% загальної кількості
об’єктів, у 2011 р. – 21%, у 2016 р. – 11%, а об’єктів ресторанного господарства
фізичних осіб-підприємців – до відповідного зростання з 20% у 2000 р. до майже
80% у 2011 р. і 90% у 2016 р.). Найбільшу частку в структурі мережі закладів
ресторанного господарства займають кафе, закусочні, буфети (майже 60%), що
обумовлено стійким попитом споживачів на продукцію і послуги цих
підприємств. Частка їдалень на сьогодні складає майже 15%, барів – 16%,
ресторанів – 10% (рис. 1).
Ресторани
10,0%

Їдальні та
постачання їжі
14,6%

Бари
15,7%

Кафе,
закусочні та
буфети
59,7%

Рис. 1 – Структура мережі закладів ресторанного господарства України у 2015 р.
З розрахунку на 100 тис. населення у нашій країні функціонує 7 ресторанів,
120 кафе, закусочних, буфетів, 35 барів, 14 їдалень та інших закладів ресторанного
господарства.
З початком економічної трансформації економіки України відбулися зміни
потужності різних типів закладів ресторанного господарства, а саме: середня
місткість одного об’єкта типу ресторану зменшилась більше, ніж в 1,5 рази,
поступово зростає середня місткість одного кафе, закусочної, буфету, бару, майже
незмінною залишається місткість їдалень.
Значна кількість об’єктів ресторанного господарства (майже четверта
частина) функціонує в системі роздрібної торгівлі – на ринках, у торговельних
центрах, торговельно-розважальних комплексах.
Частка об’єктів ресторанного господарства у готелях та інших місцях для
короткотермінового проживання на сучасному етапі також має тенденцію до
зростання, але поки що коливається в межах 2% від виду економічної діяльності
«Готелі та ресторани».
У 2000-2010 рр. в Україні спостерігалось стрімке збільшення кількості
закладів ресторанного господарства (табл. 2).
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Таблиця 2 – Динаміка типів закладів ресторанного господарства України
у 2000-2015 рр. (складено за [2])

Рік

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ресторани
к-сть,
од.
486
526
726
823
998
1215
1408
1460
1553
1540
1408
1422

частка,
%
10,0
11,1
5,8
5,9
6,9
7,0
6,0
6,4
6,8
7,5
7,9
7,9

Вид закладу ресторанного господарства
кафе, закусочні та
бари
буфети
к-сть,
к-сть,
частка,
частка, %
од.
од.
%
2906
59,7
766
15,7
3022
64,1
682
14,5
6722
53,3
682
5,4
7928
56,4
725
5,2
8034
55,5
814
5,6
8868
51,3
754
4,4
9452
40,6
2453
10,5
9049
39,6
2448
10,7
9108
39,9
2466
10,8
7434
36,2
2146
10,4
5327
29,7
2017
11,3
5415
30,2
2030
11,3

їдальні та
постачання їжі
к-сть,
частка,
од.
%
709
15
488
10
4488
36
4585
33
4642
32
6455
37
9990
43
9891
43
9695
42
9441
46
9157
51
9039
50

Всього

4867
4718
12618
14061
14488
17292
23303
22848
22822
20561
17909
17906

Так, кількість ресторанів у 2010 р. порівняно з 2006 р. зросла майже у 2 рази,
кафе, закусочних та буфетів – більш ніж на 40%; їдалень – більше ніж у 2 рази;
барів – у 3,5 рази. Загалом кількість закладів ресторанного господарства за
вказаний період збільшилася більше ніж у 2 рази.
Починаючи з 2011 р., стан ринку ресторанного бізнесу є досить нестабільним.
Кожні рік-півтора відбуваються то стрімкі піднесення, то круті падіння.
Найважливішим чинником зростання ринку у 2011-2012 рр. було проведення в
Україні чемпіонату світу з футболу «Євро-2012». Загалом за цей період в Україні
загальна кількість закладів ресторанного господарства зменшилася менше ніж на
1%, але в розрізі видів закладів спостерігалось пожвавлення. Основними
чинниками погіршення кон’юнктури на ринку ресторанного господарства
всередині 2013 р. були політична та економічна кризи, проведення
антитерористичної операції, падіння гривні.
Станом на кінець 2013 р. порівняно з 2012 р. відбулося стрімке зменшення
кількості закладів ресторанного господарства: ресторанів – на 0,8%, кафе,
закусочних, буфетів – на майже 18,4%, їдалень – на 2,6%, барів – на 13%, а
загалом кількість закладів зменшилась майже на 10% .
Дані компанії «Ресторанний консалтинг» підтверджують спадну кон’юнктуру
протягом 2014 року – в Україні кількість закладів ресторанного господарства
зменшилась на 5%, роботу припинили майже 5 тис. ресторанів і кафе, 6% барів,
3% їдалень. Причиною цього стала анексія Криму (там Україна втратила 1700
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закладів ресторанного господарства), а після початку бойових дій на Донбасі
закрилися або «заморозили» роботу майже 3 тис. закладів ресторанного
господарства. У цей період через кризу ресторани закривалися по всій країні.
Лідером із закриття закладів, крім Криму та Донбасу, став Київ, де припинили
роботу понад 100 ресторанів. У зв’язку з впливом перерахованих чинників
кон’юнктури ресторатори поступово почали пристосовуватися та шукати нові
можливості для збереження бізнесу, оптимізувати витрати. Оскільки середній чек
відвідувачів ресторанів знизився, більшість рестораторів прибрали з меню дорогі
страви та почали економити на дорогих у закупівлі продуктах. У 2015 р. обсяг
всього ринку ресторанного господарства України склав близько 25 млрд грн.
Станом на початок 2016 р., за даними «Ресторанного консалтингу», в Україні
(без урахування окупованого Криму та зони АТО) нараховувалося близько 15 тис.
закладів харчування, що на 5,6 тис. менше, ніж на початку 2014 р. З них близько
1,5 тис. ресторанів закрилися, не витримавши конкуренції, а ще трохи більше 4
тис. залишилися в окупованому Криму та зоні АТО [1].
У 2016 р. темпи скорочення ринку істотно зменшилися: якщо в 2014 р. в
столиці відкрилося 40 нових ресторанів, а в 2015 р. – 68, то за 9 місяців 2016 р.
вже 100. До кінця 2016 р. загальна кількість ресторанів в Києві досягла 1600.
В Одесі та Львові (містах, які входять до трійки лідерів ресторанного ринку)
на ситуацію значною мірою вплинули туристичні потоки. Влітку 2015 р. кількість
відпочивальників в Одесі та області збільшилася вдвічі, до 5 млн осіб, тому і
ресторанів у місті біля моря більше відкривалося, ніж закривалося: 50 відкриттів
проти 40 закриттів (за даними «Ресторанного консалтингу» за 2015 р). У Львові,
де кількість туристів у 2015 р. зросла на 20%, драйверами відкриття нових
ресторанів стали також низький поріг входу на ринок і міграція капіталу з
Донбасу. У Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, де не було великого припливу туристів,
ринок зараз перебуває на рівні Києва зразка 2015 р.: закрилися слабкі ресторанні
заклади і такі, які платили високу орендну плату, а нові заклади відкриваються в
низькому і середньому цінових сегментах [1].
За результатами маркетингових досліджень, у розвитку підприємств
ресторанного господарства на сучасному етапі можна визначити такі основні
тенденції: формування нових напрямів сучасної кулінарії з використанням
авторської кухні; підвищення вимог до якості сервісу та роботи персоналу;
розвиток закладів середнього рівня, нижче середнього, економ-класу; розвиток
франчайзингових мереж закладів ресторанного господарства, заміських закладів
ресторанного господарства та відомих ресторанних брендів.
Список використаних джерел
1. Бум концептуальних ресторанів закінчується. Що далі? — огляд ресторанного ринку
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rau.ua/uk/novyni/obzor-restorannogo-rynka/
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua
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ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
«УКРАЇНА – 2020»
Герасименко Т. О., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Наприкінці XX – початку XXI ст. туризм впевнено завойовує лідируючі
позиції у розвитку національних і світової економік. Це, насамперед, обумовлено
його внеском у формування валового внутрішнього продукту, зростаючою роллю
в активізації зовнішньоторговельного балансу, стимулюванні функціонування
більш як 50 галузей та гармонізації відносин між різними країнами і народами.
Невипадково, що Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 2017 рік
був проголошений Міжнародним роком сталого розвитку туризму.
Водночас, в оприлюдненій Всесвітнім економічним форумом доповіді
«Конкуренція у подорожі й туризмі – 2017» Україна у 2016 р. за Індексом
конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму зайняла 88 місце з-поміж
136 країн у рейтингу. Варто зауважити, що у 2013 р. Україна займала 76 місце у
рейтингу 140 країн [3]. Внесок туристичної індустрії України експертами
оцінюється у 1,3 млн дол. США або 1,4 % ВВП. Насамперед, негативно впливає на
розвиток туризму несприятливе бізнес-середовище (124 місце) та низький рівень
безпеки в країні (127 місце). Це наводить на думку, що в Україні в галузі туризму
існує багато системних проблем.
З огляду на унікальність туризму, обумовлену його високими потенційними
можливостями здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на економічну,
екологічну, соціальну та культурну сфери суспільства, стає очевидним, що
вирішення проблем потребує комплексного підходу на основі концепції сталого
розвитку.
Одним із важливих кроків держави на шляху подолання кризових явищ у
сфері туризму і забезпечення його сталого розвитку стало схвалення Кабінетом
Міністрів України (розпорядження від 16 березня 2017 р. за № 168-р) Стратегії
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [2]. Даний документ логічно
вписується у раніше прийняту Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»[1].
В Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року викладені
засади стратегічно орієнтованої державної політики, «основним завданням якої є
визначення туризму одним із основних пріоритетів держави, впровадження
економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного бізнесу,
інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно маркетингових заходів з формування туристичного іміджу України» [2].
Загалом, Стратегія, спрямовуючи розвиток туризму за п’ятьма головними
векторами: безпека, правова база, інфраструктура, людські ресурси та маркетинг,
покликана забезпечити створення умов, необхідних для його сталого розвитку.
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Сталий розвиток туризму – це зорієнтований на довгостроковий період
розвиток, при якому досягається баланс і реалізація економічних, екологічних,
соціальних і культурних цілей, враховуються інтереси всіх зацікавлених сторін
(туристів, місцевого населення і т. ін.) на основі раціонального використання
туристичних ресурсів і всебічного партнерства. Він повинен забезпечувати
оптимальне використання та збереження природних ресурсів, покращення
природних ландшафтів; мінімізувати продукування відходів і забруднення
повітря, води і землі суб’єктами туристичної діяльності; сприяти збереженню
культурної спадщини і традиційних цінностей, міжкультурному обміну,
підтримувати і підвищувати якість життя членів суспільства; гарантувати
економічну життєздатність і конкурентоспроможність туристичних дестинацій і
господарюючих суб’єктів на довгострокову перспективу, надаючи і справедливо
розподіляючи соціально-економічні переваги для всіх учасників – стійку занятість
і можливості одержання доходів, соціальне забезпечення та зниження рівня
бідності для сторін, які приймають туристів.
Для забезпечення сталого розвитку туризму необхідна чітка координація і
співпраця держави та суб’єктів туристичної діяльності. Держава, використовуючи
економічні і правові важелі, повинна створити належні умови для бізнесу і
туристів, сприяти залученню інвестицій та удосконалювати інформаційне
забезпечення системи управління туристичною галуззю. Водночас, суб’єкти
туристичної діяльності повинні гарантувати надійність, безпеку, якість
туристичних послуг та об’єктивність і доступність інформації для споживачів.
Важливу роль при цьому, на нашу думку, має відіграти широке пропагування
туристичних ресурсів України на міжнародних туристичних виставках та через
Інтернет-ресурси; розвиток туристичної інфраструктури; розширення асортименту
туристичних послуг; впровадження сучасної готельної сертифікації та міжнародних стандартів якості національних туристичних продуктів.
Реалізація зазначених пріоритетних напрямів сформує надійне підґрунтя для
сталого розвитку туризму та сприятиме трансформації його у високорентабельну,
інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну сферу, здатну забезпечити
прискорення соціально-економічного розвитку регіонів і підвищення якості життя
населення та популяризацію України у світі.
Список використаних джерел
1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України № 5/2015 від
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Дзюба С. Є., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Науковий керівник: Шайда О. Є., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах інтеграції економіки України до світового економічного простору
важливого значення набувають дослідження трансформації економіки та визначення нагальних проблем та тенденцій в процесі її розвитку.
Трансформація – процес перетворення однієї економічної системи на іншу,
що супроводжується відмиранням одних елементів, рис, властивостей і появою
інших. У вузькому сенсі трансформація – перехідний період, обмежений в часі
процес, який визначається поворотними подіями в суспільстві, полягає в переході
від одного рівноважного стану до іншого. В широкому сенсі трансформація – це
необмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів, зв’язків і
відносин між ними [3].
Отже, економічна трансформація – якісні перетворення економічної системи,
її вихід за межі стабільного функціонування та перехід у стан нерівноваги,
кількісних і якісних змін різної інтенсивності та спрямованості. Водночас,
економічна трансформація є складним, різнорівневим та багатоаспектним
процесом, який можна структурувати за глибиною (зміни кількісних параметрів
економічної системи в рамках попередньої якості чи перехід до нової якості); за
інтенсивністю (швидкі, переважно якісні, чи повільні, переважно кількісні,
перетворення); за характером (еволюційні чи революційні); за спрямованістю
(прогресивні, регресивні, циклічні, інверсійні); за охопленням елементів системи
(часткові або загальносистемні) [1, с. 23].
Головною метою ринкової трансформації економіки України є:
– створення надійного фундаменту зростання добробуту населення;
– стимулювання швидкого економічного зростання;
– підвищення продуктивності праці;
– досягнення світового рівня ефективності використання матеріальних
ресурсів через запровадження новітніх технологій;
– вироблення достатніх обсягів продукції, яка користується попитом;
– забезпечення високої якості товарів та послуг;
– створення умов для зростання реальних доходів населення.
Аналізуючи стан й перспективи розвитку економічної системи України, слід
відзначити, що за роки незалежності не вдалося створити економічну систему,
здатну забезпечити прогресивний розвиток країни. Cерйозну загрозу для безпеки
держави становлять «тінізація» та криміналізація економіки.
Серед причин економічної кризи в Україні є відсутність або нерозвиненість
багатьох необхідних інститутів, які опосередковують зв’язки між ринком,
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державою і суспільством. В Україні не сформовано ефективних механізмів
взаємодії держави і ринку. Держава неохоче підтримує бізнес, а бізнес
здебільшого обходить інтереси держави. Відбувається боротьба груп інтересів.
На думку деяких дослідників, найістотнішою перешкодою на шляху
перехідного періоду є відсутність справжньої системи чітко визначених прав на
власність. В процесі трансформації відносин власності спостерігаються:
– зміни на шляху її роздержавлення та приватизації, спрямовані на розвиток
конкурентного середовища, подолання жорсткого централізму та командноадміністративних методів управління, відродження стимулів до інноваційної
підприємницької діяльності;
– формування законодавчої бази;
– усунення державної монополії на засоби та результати виробництва,
становлення прошарку індивідуальних та асоційованих приватних власників і
формування недержавного сектору як основи розвитку ринкових відносин;
– набуття інтелектуальною власністю визначального значення для
суспільного розвитку.
Другою основною проблемою трансформації економіки України є
трансформація ролі держави. Україна мала найкращі стартові умови для ринкових
перетворень серед пострадянських країн і показала найгірші результати [2].
Отож, варто сказати, що трансформація економіки України повинна
забезпечити якісні перетворення усіх її елементів, структур і форм. В умовах
трансформації саме держава сприяє науково-технічному прогресу, регулює
структурні зміни в економіці, впливає на економічний цикл, здійснює соціальне
страхування та забезпечує соціальні гарантії. А на етапі ринкової трансформації
першочерговим завданням є проведення ефективної економічної політики, яка
забезпечується функціонуванням чіткої моделі економіки, вибором напряму
розвитку, використанням економічних інструментів та встановлення активної ролі
держави в цьому процесі.
Список використаних джерел
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ
РЕГІОНІ
Криштанович С. В., к.н.держ.упр., доцент;
Глєбова Ю. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського
Туризм на сучасному етапі є однією з пріоритетних галузей економіки
України. Аграрний туризм, як один з найперспективніших видів туризму, з
кожним роком стає все більш популярним та активно розвивається в багатьох
країнах, а також і в Україні. Осередком розвитку цього виду туризму в нашій
державі є Карпатський регіон, оскільки саме тут є всі необхідні ресурси. На
сьогоднішній день цей регіон вимагає пошуку нових напрямів розвитку
господарської діяльності для того, щоб в подальшому подолати економічні та
соціальні проблеми, що є причиною кризового становища сільських територій.
В сучасних умовах розвитку України дослідження агротуризму набуває
важливого значення та викликає значний інтерес з боку зарубіжних і вітчизняних
дослідників. Зокрема, перспективи розвитку Карпатського регіону детально
досліджували Ф. Гамор, В. Головацька, П. Горішевський, О. Гулич, М. Долішній,
Ю. Зінько, В. Кравців, О. Любімцева, М. Мальська, В. Пархоменко, Л. Рутинський
та інші дослідники.
Аграрний туризм є відносно новим видом туризму, який пов’язаний з
відпочинком у сільській місцевості. На даний час аграрний туризм в Україні, а
саме в Карпатському регіоні, може стати однією з провідних галузей економіки та
зайняти певну нішу на ринку туристичних послуг [4]. Для цього необхідно
усунути проблеми, що заважають розвивати агротуризм.
У проекті Закону України «Про аграрний туризм та агротуристичну
діяльність» зазначено, що «…агротуризм – це вид туризму як відпочинкового, так
і пізнавального характеру, пов’язаний з використанням майна особистих
селянських господарств, що передбачає здійснення агротуристичної діяльності під
час тимчасового перебування туристів у сільській місцевості» [3]. Тому
агротуризм можна розглядати як різновид сільського туризму, форму
підприємницької діяльності, яка пов’язана з сільськогосподарським виробництвом
та залученням туристів до відпочинку у сільській місцевості з використанням
особистих селянських господарств із пізнавальною та відпочинковою метою.
Нині агротуристична база є відносно слаборозвинутою і потребує значного
вдосконалення, підготовки відповідних спеціалістів, рекламної підтримки [1].
Перш за все, важливою проблемою для розвитку агротуризму в нашій країні є
відсутність чітко сформованої законодавчої бази та правового забезпечення. Для
вирішення даної проблеми та розвитку агротуризму загалом необхідно
сформувати та врегулювати законодавчу базу, яка б змогла регулювати відносини
у даній сфері. Тому необхідно прийняти проект Закону України «Про аграрний
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туризм та агротуристичну діяльність», в якому будуть законодавчо закріплені
визначення базових положень і термінів, таких як «сільський», «аграрний туризм»,
«зайнятість у сфері аграрного туризму», «агротуристична оселя» та визначено
статус їх господарів.
Наступною передумовою розвитку аграрного туризму є підвищення освітньої
та організаційної підготовки сільських господарів. Якісне надання послуг
неможливе без спеціальних навичок, знань, умінь самих господарів агрооселі. Як
свідчить практика, досить значною проблемою у здійсненні агротуристичної
діяльності є відсутність професійного досвіду з боку власника агросадиби. Значна
кількість сільських господарів агроосель не мають професійних навичок та не є
достатньо підготовленими до приймання туристів. Основною проблемою є
незнання або недосконале знання іноземних мов господарями агросадиб. Оскільки
серед прихильників аграрного туризму є іноземні туристи, це спричиняє мовний
бар’єр і внаслідок цього небажання повертатися до непрофесійних господарів.
Тому необхідно активізувати навчання власників агроосель прийомам
обслуговування та іноземним мовам, проводити навчальні семінари та тренінги.
Ще однією важливою умовою, що дозволить розвивати агротуристичну
діяльність та агротуризм, є проведення категоризації сільських садиб. Дослідивши
вимоги туристів, можна зробити висновки, що далеко не кожна агросадиба
відповідає їхнім запитам та очікуванням. Категоризація сільських агросадиб має
на меті визначити та привести до уніфікованих стандартів надання послуг
розміщення, що є одним з найбільш дієвих інструментів розвитку туризму. Вона є
інструментом здійснення контролю за якістю пропозицій агротуристичних
господарств і добровільною для здійснення, оскільки категоризовані об’єкти
гарантують високу якість послуг та охочіше відвідуються туристами [2].
Агрооселя, яка пройшла категоризацію, буде більш конкурентоспроможною,
користуватиметься більшим попитом на туристичному ринку та виділятиметься
серед інших якісним наданням послуг та обслуговуванням.
Однією з найсуттєвіших проблем розвитку та популяризації туризму,
зокрема, аграрного, є відсутність професійно розробленої маркетингової та
рекламної стратегії; відсутність співробітництва між власниками агроосель та
різними організаціями щодо рекламування та просування послуг. Тому необхідно
вдосконалити рекламну стратегію, а також налагодити зв’язки з маркетинговими
організаціями, що сприятиме ефективному інформуванню туристів про послуги,
які надає агрооселя. Це збільшить попит серед туристів й обсяг продажів, а в очах
іноземних відвідувачів покращуватиметься імідж України як виробника
агротуристичних послуг.
Таким чином, для успішного вирішення наявних проблем, активізації
агротуристичної діяльності варто сформувати законодавчу та нормативно -правову
базу щодо регулювання відносин у сфері агротуризму, підвищити рівень
організаційної підготовки власників агросадиб, провести категоризацію сільських
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агроосель, вдосконалити маркетингову та рекламну стратегії щодо просування
агротуристичного продукту. Відповідно до запропонованих рекомендацій можна
поліпшити стан аграрного туризму в Карпатському регіоні та створити
конкурентоспроможний національний агротуристичний продукт на вітчизняному
та міжнародному ринках туристичних послуг.
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ БАЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ
КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦІЇ
Куцик В. І., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
На сучасному етапі як у світовій економіці в цілому, так і в економіках
провідних країн світу головну роль відіграють не окремі суб’єкти господарювання, а об’єднання підприємств шляхом концентрації промислового та
фінансового капіталів – інтегровані корпоративні системи.
Про актуальність питання, яке стосується створення та діяльності інтегрованих корпоративних систем, свідчить те, що така структура допомагає
найлегшим чином подолати кризові явища, оскільки окремо створені фінансові
інститути та промислові підприємства є більш вразливими на ринку [3].
У Німеччині центрами інтегрованих корпоративних систем, як правило, є
великі банки. При цьому банки беруть участь не тільки у фінансуванні
інвестиційних проектів, але і в управлінні підприємствами. На основі акціонерних,
фінансових, а також ділових зв’язків виникає міжгалузева інтеграція промислових
концернів з фінансовими інститутами у стійкі горизонтальні фінансовопромислові об’єднання. Тобто навколо порівняно стійкого центра – концерну –
групується багато великих, середніх і малих фірм. В середньому головні холдингові
групи володіють акціями й контролюють діяльність близько 150 компаній.
Наприклад, навколо Deutsche Bank AG групуються такі відомі промислові
концерни, як Bosch, Siemens, а навколо Dresdner Bank AG – Hochst, Grunding,
Krupp. Інтегровані корпоративні системи у Німеччині є гнучкими утвореннями, а
їх маневреність забезпечується банком. Під їх дією відбувається поглинання або
злиття окремих компаній та утворення великих ІКС [1].
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В країні три національні групи контролюють більше половини галузі
промисловості, транспорту, кредитно-страхової сфери, торгівлі, сфери послуг
тощо. Найбільш потужною серед них є такі групи, як: група, що об’єднується
навколо «Дойч Банку», група сконцентрована навколо «Дрезден банку», і група,
яка базується навколо «Комерцбанку» (рис. 1).
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Рис. 1 – Механізм функціонування інтегрованих корпоративних систем в
Німеччині (розроблено автором за [1])
Водночас зазначимо, що значна частина економіки Німеччини контролюється
регіональними фінансово-промисловими групами, які досить тісно пов’язані з
місцевою владою і мають значну автономію від федерального уряду та
законодавства, а також співпрацюють з ними в напрямках розвитку регіональної
економіки.
У Франції первинне формування інтегрованих корпоративних систем
здійснювалось шляхом об’єднання сімейного та індивідуального капіталу. Як
зазначає О. Борик [3], саме сімейні унії та зв’язки поряд з системами угод про
ринки збуту та поставок, кредитно-фінансових та інвестиційних відносин,
виробничо-технологічного та науково-дослідного співробітництва при підтримці
владних структур дозволили сформувати ядро ІКС.
На сучасному етапі в країні зростає диференціація в напрями діяльності і
структуру французьких ФПГ, тобто відбувається процес переплетення старих
ФПГ та формування складних коаліцій. І, як наслідок вищезазначених процесів, в
країні виникло кілька таких коаліційних союзів, два з яких відіграють центральну
роль в економіці країни (рис. 2).
Отже, як бачимо з проведеного дослідження, французький досвід створення
та діяльності інтегрованих корпоративних систем поєднує різні форми власності:
як державну, так і недержавну, а також різні системи управління та розвитку.
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Рис. 2 – Структура інтегрованих корпоративних систем у Франції
(розроблено автором за [2])
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ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ:
ПОТОЧНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ
Лупак Р. Л., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасний період розвитку національної економіки характеризується
процесами поступової трансформації під впливом євроінтеграції, лібералізації
зовнішньоекономічних відносин країни у глобальному просторі, розширення
зовнішньоекономічних зв’язків і поглиблення міжнародних економічних відносин.
У цих умовах змінюються пріоритети економічних відносин України, що вимагає
адаптації внутрішнього товарного ринку до вимог міжнародного з метою
створення можливості конкурувати на ньому [1, с. 10-15].
На нашу думку, комплексне уявлення про конкурентний стан та поступ
внутрішнього ринку можна отримати, вивчаючи міжнародні рейтинги та оцінки, в
яких глибоко висвітлюються проблемні аспекти міжфункціональних відносин
органів державної влади та суб’єктів реальної економіки, сформованість та
сприятливість фінансово-інвестиційного, інституційно-правового, науководослідного, інноваційного середовища. При цьому рейтингову роботу міжнародних організацій варто розглядати як іміджеву, що дозволяє, при досягненні
державою високих рейтингових місць, стверджувати про високу ефективність
державної політики регулювання внутрішньої торгівлі та стимулювання
промислового виробництва конкурентоспроможної продукції. Водночас, коли
результати є низькими, що характерно для економіки України, можна очікувати
ще більшого зменшення обсягів зовнішнього інвестування, ускладнення
інноваційно-технологічного розвитку, погіршення міжнародних партнерських
торговельних відносин, обмеження довгострокового планування внутрішнього
виробництва нових видів продукції, а, відтак, й інтенсивнішого проникнення
імпорту на внутрішній ринок.
Відзначимо, що сьогодні Україна за різними міжнародними рейтингами
посідає низькі місця і це свідчить про неефективність державного регулювання
економіки та майбутнє посилення імпортозалежності держави. Також варто
очікувати сповільнення розвитку внутрішнього ринку, на якому купівельна
спроможність учасників буде направлена на продукцію нижчої цінової категорії,
а, відтак, гіршої якості, та зниження дієвості джерел забезпечення і гарантування
економічної безпеки держави.
Так, на початку 2017 р. Україна за рівнем глобальної конкурентоспроможності посіла 85 місце (серед 138 країн), що є найнижчим значенням за
останні роки, рівнем сприйняття корупції – 131 (176), рівнем економічної свободи
– 162 (178), рівнем легкості ведення бізнесу – 80 (190), рівнем соціального
розвитку – 62 (133), обсягом ВВП – 59 (193), обсягом ВВП на душу населення –
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Рейтингові позиції

118 (187), обсягом прямих іноземних інвестицій – 42 (196) (рис. 1) [2-4].
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Рис. 1 – Позиції України та сусідніх країн за показниками міжнародних
рейтингових агенцій на початку 2017 р. (складено за [2-4])
Такі невисокі рейтингові позиції схиляють до висновків про повільний
розвиток внутрішнього споживчого ринку та погіршення економічної безпеки
держави в цілому. І це очевидно, адже в умовах низької конкурентоспроможності
вітчизняної імпортозамінної продукції, поширення корупційних відносин,
недостатньої економічної відповідальності та самостійності підприємницького
сектору, низької ділової активності населення державні управлінські заходи є
малодієвими й тому в контексті відповідної політики на перших етапах її
реалізації варто було б передбачити створення сприятливих умов, які б
стимулювали розвиток внутрішньої торгівлі товарами, виробленими на території
України, науково-технічної та інноваційної виробничої діяльності, конкурентних
відносин.
Якщо розглядати за окремими складовими індекс глобальної конкуренто22

спроможності, то на початку 2017 р. Україна у порівнянні з минулим роком
погіршила свої рейтингові позиції по 7 з 12 основних параметрах, зокрема
найбільше втрачено стосовно забезпечення ефективності ринку праці (17 позицій),
розвитку фінансового ринку (9), якості охорони здоров’я та початкової освіти (9).
Більше того, за окремими показниками Україна з поміж 138 країн світу посідає
останні місця, зокрема, за міцністю банків другий рік поспіль – останнє, 138 місце,
регулюванням фондових бірж – передостаннє, 137 місце, інфляційними змінами –
136, якістю автомобільних доріг – 134, ефективністю роботи державних установ –
132, дотриманням прав власності – 130, якістю надання приватними установами
підзвітної інформації – 130, рівнем активності використання мобільного
широкосмугового зв’язку – 130.
Попри це Україні досі вдається зберігати лідируючи позиції за зарахуванням
до закладів вищої освіти (11 місце), балансом державного бюджету (у % до ВВП)
(25), кількістю абонентів мобільного зв’язку на 100 жителів (26), якістю
математичної та природничої освіти (27), наявністю вчених та інженерів (29).
Істотно покращено рейтингові позиції стосовно забезпечення балансу державного
бюджету (у % до ВВП) (на 79 місць), освоєння технологій на рівні суб’єктів
підприємництва (26), нагромадження валових національних заощаджень (у % до
ВВП) (25), налагодження співпраці університетів та промисловості у
дослідженнях і розробках (17), організації державних закупівель високотехнологічної продукції (16).
У порівнянні із сусідніми країнами (Білорусією, Молдовою, Польщею,
Румунією, Росією) рейтингові позиції України є досить низькими. При цьому
необхідно не забувати, що цим країнам були притаманні однакові типи економік в
період здобуття незалежності й тому на ефективність державного регулювання
економіки позитивно може вплинути впровадження їхнього досвіду.
Такий стан національної економіки та сукупність існуючих проблем,
виражених у міжнародних рейтингах та оцінках, визначає низку пріоритетних
напрямів конкурентоспроможного розвитку: (1) підтримка та сприяння розвитку
базових і пріоритетних для держави видів економічної діяльності, (2) активна
діяльність влади з дерегуляції комерційної господарської діяльності, (3) створення
нових і підтримка діючих суб’єктів інвестиційно-інноваційної інфраструктури та
посередництва, (4) сприяння розвитку суб’єктів малого підприємництва,
формування й посилення інтеграційних зв’язків, (5) розвиток дорожньотранспортної, житлово-комунальної, соціальної та іншої інфраструктури, (6)
покращення соціальної підтримки населення з метою активізації його соціальноекономічного розвитку.
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ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Марій О. Т., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Економічні та організаційні зв’язки підприємств-виробників товарів і послуг
дають можливість здійснити обмінні процеси і довести виготовлену продукцію до
споживача. У цій сфері весь хід економічного розвитку затребував логістику,
здатну забезпечити високу якість поставок, спеціалізуючись на обмінних потоках
ресурсів і готової продукції.
Логістика має високий потенціал економічної ефективності, що
підтверджується відносно короткою історією розвитку її практичного напрямку.
Цей потенціал виявляється у високому рівні організації виробництва і, як
наслідок, в економії матеріалів і коштів. Ефект, у свою чергу, залежить від
ступеня поширення логістики.
За оцінками фахівців, у Західній Європі приблизно 64% підприємств та фірм
у своїй комерційній та виробничій діяльності тією чи іншою мірою виявляють
логістичні функції та логістичні стратегії.
Умовою ефективності стратегії і тактики логістики стає організація
гармонійного виробництва і збуту, інтеграція логістичної діяльності в основних
сферах відтворення (виробництво, постачання, розподіл) з метою оптимізації
ресурсів при організації бізнесу і реалізації корпоративної стратегії. Відмінною
рисою економіки логістики служить не тільки її орієнтація на фірму як основну
ланку економіки, але й здатність стати засобом організації ресурсозберігаючого
алгоритму підприємницької діяльності.
На думку вчених, фактори, що визначають специфіку економічного
забезпечення логістики, обумовлені тим, що:
– логістика – складова сфери обігу, вона необхідна та економічно виправдана
у високо розвинутій ринковій економіці, де товарність досягає найвищого рівня;
– предметом логістики слугують економічні відносини, що виникають в
економічному просторі логістики та передбачають взаємодію у відповідності зі
структурою економіки і просторовою організацією господарських одиниць.
Сукупність вищезазначених чинників формує необхідність оптимізувати не
окремі складові, а загальні витрати в логістичних системах, які включають
операційні логістичні витрати (витрати на транспортування, складування,
вантажопереробку тощо), трансакційні та інші управлінські витрати, витрати на
страхування логістичних ризиків і потенційних збитків (потенційний втрачений
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прибуток) від неадекватних логістичних рішень, витрати на іммобілізацію коштів
у запасах.
Логістика, як наука і як сфера професійної діяльності, в силу своєї конкретної
спрямованості, не може не мати чітких критеріальних вимірів, які знаходять
відображення в певних показниках. Зокрема, ефективність логістики
характеризується такими натуральними показниками, як: рівень запасів;
проходження матеріалів по логістичному ланцюгу; тривалість циклу
обслуговування замовлення, якість та рівень сервісу; розміри партії вантажів;
рівень використання виробничих потужностей; маневреність, адаптивність та
стійкість роботи.
Для логістики характерна складна комбінація високої значимості і великих
витрат. Вона впливає на ступінь задоволення споживачів, сприйману цінність
продукту, операційні витрати, прибуток, а також на всі інші показники, що
свідчать про діяльність організації. Тому її роль в умовах глобалізації економіки
України полягає у створенні сталих макрологістичних систем, що поєднують
бізнес-структури різних регіонів і країн світу, на підставі поділу праці,
партнерства та кооперування у формі угод, договорів, загальних планів, які
підтримуються на міждержавному рівні. Глобальна логістика відображає таку
тенденцію у світовій економіці, яка характеризується рухом підприємницької
діяльності від її спеціалізації в окремих країнах і регіонах до мультиорганізованого світового ринкового господарства. Завдання логістики на
світовому ринку полягають у: забезпеченні функціонального циклу глобальної
логістики через більшу тривалість, великі відстані, які потрібно перетинати,
численних посередників і необхідність використання повільного океанського
транспорту; акумуляції складних логістичних операцій на світовому ринку як
результат розмаїтості одиниць збереження і запасів у цілому, з якими доводиться
мати справу, більш об’ємної документації, більшої кількості необхідних
складських потужностей і щодо менш розвинутої системи логістичних послуг
(зокрема, транспортних і складських). Тому глобальні маркетингові і логістичні
операції дозволяють компаніям:
– досягти ринкового зростання, значної економії за рахунок масштабів
діяльності і підвищення прибутковості. При цьому логістика, у свою чергу,
повинна відповідати зусиллям, спрямованим на виявлення усіх наявних ринкових
можливостей і вдосконалення системи прийняття рішень;
– активно обмінюватися новітніми технологічними досягненнями (ноу-хау),
результатами ефективних наукових розробок, винаходами, що сприяє зближенню
економічних рівнів різних країн, їх соціальній і господарській інтеграції.
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Павленчик А. О., к.е.н., доцент;
Андрусяк М. П., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського
Одним із найпоширеніших видів сучасного туризму є екотуризм. Його
розвитку сприяє безпосередньо сама різноманітність природи Землі, прагнення
людей її пізнати. Значну роль на шляху розкриття екологічної привабливості
природи відіграє екологічний туризм, який з року в рік набуває все більшої
популярності. Про це свідчить та немала частка туристів, які надають перевагу
перебуванню на природі над іншими видами туризму.
Аналіз наукових публікацій останніх років показує, що найбільш цікавими
для досліджень науковців є такі проблеми, як: значення екологічного туризму як
складової розвитку туристичної сфери; розвиток рекреаційного і культурного
потенціалу екологічного туризму як складової сталого розвитку. Проте,
недостатньо дослідженим є екологічний туризм в контексті соціальноекономічного розвитку.
В умовах ринкових відносин соціально-економічний розвиток екологічного
туризму вимагає пошуку інноваційних шляхів його забезпечення та покращення.
Відносно недавно, поряд із більш розвиненим на даний час сільським туризмом, в
Україні почали виокремлювати екологічний туризм. В Україні є природні
території, що мало змінені діяльністю людини, тому екотуризм з відповідальним
ставленням до природи та якнайменшим впливом на довкілля має перспективи для
розвитку. Екологічний туризм покликаний сприяти стійкому розвитку території,
на якій він передбачений, створювати економічні стимули до охорони довкілля
через залучення місцевого населення до надання послуг і отримання ними частки
прибутку.
Порівняно з іншими видами туризму, екотуризм має свої особливості, які
підкреслюють його винятковість у площині соціально-економічного значення. До
таких ознак доцільно віднести:
– використання, як складової туристичного продукту, місць з відносно
незайманою природою або місць, які в природному відношенні є цінними та
рідкісними;
– провадження економічної підтримки заходів, спрямованих на збереження
природи, зокрема, у відвідуваних місцях;
– мінімізація негативного впливу на природу;
– покращення екологічної освіти та виховання;
– популяризація фізичної активності туриста;
– зумовлення морально-етичного ставлення до природи.
Позитивною у розвитку даного виду туризму є роль як міжнародних, так і на26

ціональних екотуристичних та екологічних організацій. Під егідою ЮНЕСКО
започатковано кілька програм, дія яких направлена на поліпшення навколишнього
середовища. Поміж них – ЮНЕП (United Nations Environmental Program), основна
діяльність якої спрямована на посилення уваги до стану довкілля.
Важливою та вагомою у галузі охорони довкілля є д іяльність Міжнародного
союзу з охорони природи (МСОП), який основну свою увагу приділяє збереженню
біорізноманіття. МСОП публікує червоний список видів рослин та тварин, яким
загрожує зникнення, що, певною мірою, сприяє їх збереженню. З метою охорони
природи та розвитку екотуризму провадиться діяльність Всесвітнього фонду дикої
природи (World Wild Fond), емблемою якого є гігантська панда. Фонд всіляко
популяризує та виділяє значні кошти на розвиток екологічного туризму. Численні
громадські організації функціонують і в Україні, найвагомішими з яких є
Національний екологічний центр України (НЕЦУ), Всеукраїнська екологічна ліга.
Екотуризм охоплює різні види туризму: краєзнавчий, відпочинковий,
пригодницький та ін. за умови, що особа, яка бере участь в екологічному турі,
свідомо не втручається у природні екосистеми, виражаючи повагу до
навколишнього середовища і культури місцевих мешканців, а її туристичні
видатки поповнюють фонди охорони природи та місцевого населення [1]. Він є
ефективним засобом економічного та соціального відродження сільських
територій. Індустрія екотуризму виконує важливі функції у розвитку
господарського комплексу й економіки країни, регіону, області, оскільки:
– створює нові робочі місця;
– сприяє розвитку галузей, що орієнтовані на виробництво екотуристичних
послуг;
– збільшує місцеві доходи;
– розвиває соціальну та виробничу інфраструктуру в туристичних центрах;
– збільшує надходження до бюджету [2].
У світі туризм, що пов’язаний з відвідуванням малодоступних для людей
місць дикої природи, охоплює від 20 до 60% загального обсягу туристичних
послуг. На екологічний туризм припадає 15% світового туристичного ринку, а
темпи його розвитку у кілька разів перевищують динаміку інших видів туризму.
Проте, в Україні, всупереч цьому зростаючому попиту, можливості для розвитку
екотуризму обмежені територіально, оскільки на її території лише 5% загальної
площі можна називати екологічно чистими.
З метою покращення цієї ситуації впродовж 2000-2015 рр. в Україні діяла
Державна програма формування національної екологічної мережі, розроблена в
контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку
екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій
Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної
просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим
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станом ландшафту. У 2015-2016 рр. в Україні діяв проект GREENWAYS, в рамках
якого проводилося навчання для бажаючих займатись екологічним туризмом у
своєму регіоні, розроблялися Дорожні карти туристичної реформи України,
проводилися конференції та круглі столи з питань обговорення актуальних питань
розвитку активного та екологічного туризму [1].
На даному етапі розвитку екологічний туризм в Україні стикається з
природними, фінансовими та адміністративними перешкодами. Сільське
населення, яке хоче і може надавати послуги в галузі екотуризму, має фінансові
проблеми з оформленням відповідних умов проживання та відпочинку туристів.
Екологічний туризм поки що є вразливим сектором господарської діяльності.
Через це туроператори екологічного туризму повинні розробляти план дій при
виникненні непередбачених ситуацій, який має охоплювати певну частку
потенційних ресурсів. Покращити стан соціально-економічних умов населення
сільських територій, що потенційно придатні для екологічного туризму, може
введення стандартизації комплексу характерних і супутніх послуг екотуризму,
удосконалення контролю за дотриманням стандартів і нормативів, продовження
сертифікації відповідних суб’єктів господарювання.
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Одним із напрямів сучасного розвитку міжнародної економіки є встановлення
особливостей залучення господарського комплексу України в глобальний
економічний простір та розробка на цій основі пропозицій щодо інтеграції
національної економіки у світогосподарську систему. Застосування хибних
регуляторних підходів протягом кризи 90-х років ХХ ст. в Україні посилили
структурні проблеми експорту, передусім, відбулося зменшення і без того
незначної частки продукції машинобудування глибокої обробки. Кризи
продемонстрували, що можливості, які відкриваються глобалізацією, не
страхують від небезпек, пов’язаних із нестійким рухом капіталу, а також загрозою
соціальної, економічної й екологічної деградації, яка породжується бідністю.
Економічна «глобалізація» – це історичний процес, що є результатом нова28

торства у суспільстві та технічного прогресу. Цим терміном називають
всезростаючий ступінь інтеграції країн в усьому світі, обумовлений, насамперед,
торговельними та фінансовими потоками. Іноді під ним мають на увазі також рух
людей і знань через міжнародні кордони. Глобалізації властиві також більш
широкі культурні, політичні й екологічні параметри [2].
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 сподівань, 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 одним з найнижчих
у світі: вона посідає 135 місце [1].
Слід зазначити й позитивний вплив глобалізації на економіку: по-перше,
виникає можливість брати участь в обговоренні режимів регулювання міжнародних економічних відносин; по-друге, відбудеться скорочення витрат на здійснення
зовнішньоекономічних операцій, що є дуже важливо, оскільки загальне підвищення цінової конкурентоспроможності українських виробників – найактуальніше
питання. 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.
Позиція, яку зараз підтримує Україна, призведе до збільшення можливостей
входження країни до великих міжнародних коопераційних проектів. Але для
України стратегічно важливою метою має стати стимулювання структурних
реформ усередині країни, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності
у відкритому ринковому середовищі, що є стратегічно важливою метою.
Глобалізація спричинює серйозні негативні наслідки – вона загрожує
майбутньому людської цивілізації, шкідливо впливає на клімат, погіршує якість та
рівень життя. В умовах глобалізації спостерігається зниження ролі національної
держави, втрата нею державної ідентичності, цілісності. Для України, як і для
інших країн з перехідною економікою, ці питання стають особливо нагальними,
причому в складних формах, адже необхідним є створення ефективної системи
відкритої економіки в умовах радикальної структурної реформи.
Механізм саморегулювання сучасної економіки органічно охоплює систему
взаємозв’язків із зовнішнім середовищем. На етапі формування ефективної
ринкової моделі господарювання Україні необхідно віднайти такі організаційні,
макроекономічні та нормативно-правові структури відкритої економіки, які були б
адекватними наявному виробничому потенціалу, умовам світового ринку,
сучасним інтеграційним тенденціям. Слід відмітити дві риси ефективної моделі
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відкритої економіки: по-перше, стратегічні орієнтири, довгострокові пріоритети та
цілі національного розвитку; по-друге, врахування реальних можливостей
української економіки.
Інноваційна політика держави в процесі поширення глобалізації має
спрямовуватися на забезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного і
виробничого потенціалів, удосконалення механізму активізації інноваційної
діяльності суб’єктів підприємництва, поширення інновацій у всіх сферах
економіки. Одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики є вступ України
до СОТ, як системний фактор розвитку національної економіки, лібералізації
зовнішньої торгівлі та залучення іноземних інвестицій, підвищення ефективності
національної економіки завдяки розвитку механізмів спеціалізації, обміну
факторами виробництва та оптимізації їх розміщення у світовому масштабі,
поєднанню економічних потенціалів різних країн та різнонаціональних коопер антів. Пріоритетом для держави має стати наближення економіки до рівня провідних
країн, активізація інноваційного процесу, підвищення стимулів до праці,
покращення інформаційної системи, всебічна підтримка підприємництва.
Глобальні проблеми вирішують на рівні країн. Механізмом їх вирішення є
визначення правових норм. Розв’язання покладається на світові організації – ООН,
МВФ, СОТ, які мають досвід координації зусиль, застосування ресурсів,
економічні відносини. Важливою метою реформування зовнішньоекономічного
сектору України, інтеграції її господарської системи у міжнародну економіку є
створення розгалуженої інфраструктури, яка б забезпечувала швидку реалізацію
ринкових перетворень. Зміни у зовнішньому секторі економіки вплинуть на
подальший економічний розвиток країни, ефективність і результативність
підприємницької діяльності, місце України в системі світового господарства.
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В складних умовах глобалізаційних процесів, інтернаціоналізації та
євроінтеграції вітчизняної торгівлі, входження на внутрішній ринок провідних
міжнародних суб’єктів ритейлу, посилення конкуренції й концентрації, широкого
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застосування інформаційних та інтернет-технологій, електронних засобів
комунікацій та розрахунків, посилення імпортозалежності, основним завданням
розвитку підприємств вітчизняного ритейлу є впровадження інновацій як поштовх
для формування довгострокових конкурентних переваг і посилення власних
позицій на ринку. Досить цікавим з цієї точки зору є вивчення та застосування
світового досвіду у практиці підприємств вітчизняного ритейлу.
Дві третини роздрібних світових компаній з Топ-250 працюють за межами
своєї країни і ведуть діяльність у середньому більш ніж в 10 країнах; при цьому на
частку зарубіжних операцій припадає майже 25% сукупної роздрібної виручки [3].
При домінуванні вітчизняних операторів на ринку ритейлу, представлені іноземні
оператори (Metro Cash & Carry (Німеччина), Bіlla (Австрія), Auchan (Франція),
Novus та ін.) наочно демонструють вітчизняному ритейлору власні брендові
підходи до організації торговельних бізнес-процесів на своїх підприємствах.
За звітом дослідницької компанії Deloitte «Global Powers of Retailing – 2017»,
у світовому ритейлі виділено наступні ключові глобальні тенденції:
омніканальність, диктат споживачів, інноваційність ритейлерів, оперативність в
пропозиції нових товарів і доставці їх покупцеві, ставка на емоції та особистий
досвід, а не на кількість речей [1]. Безумовно ці та інші основні особливості
сучасного обличчя ритейлу необхідно враховувати й у вітчизняній практиці.
По-перше, безумовно, все більше популярності серед ритейл-операторів як
новий інтегрований, більш персоніфікований підхід до клієнтів, набуває
омніканальний ритейл, який припускає можливість фізичного відвідування
торговельного об’єкта, або його відсутність, та передбачає створення різних
інтерфейсів, через які клієнт приходить до одного і того ж ритейлеру, а всіма
процесами управляє одна CRM-система. З точки зору операційних особливостей
ведення бізнесу в такий спосіб дозволяє он-лайн-продавцям поступово
накопичувати інформацію про попередні покупки та вивчати поведінкові моделі
(поняття big data, user experience і customer care), які вже не перший рік є одними з
ключових парадигм операторів ринку, спрямованих на підвищення рівня
конверсії. З точки зору споживача така система охоплює всі етапи покупки товару:
пошук, попереднє тестування, власне купівлю, доставку/самовивезення і
повернення товарів; та відповідає за усіма його вимогами щодо ціни,
обслуговування, доступності та зручності. Для українського ритейлу в сенсі
омнікальності досвід іноземних лідерів роздробу стає показовим з точки зору
клієнтського визнання та формуванні іміджу [4].
Таке обслуговування відповідає задоволенню другої тенденції – диктат
споживачів. З того ж дослідження Deloitte [1], керівник напрямку роботи з
роздрібним сектором міжнародної мережі відзначає, що ми живемо в умовах, де
споживачі є рушійною силою розвитку економіки, в епоху, коли споживачі все
активніше задають напрямок розвитку, прагнучи одночасно до достовірності,
новизни, зручності й креативності. Отже, як світові, так і вітчизняні ритейлери все
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частіше стикаються з необхідністю використання безлічі інструментів взаємодії зі
споживачем у реальному часі. Це і організація Інтернет-реклами, розширення
присутності власного бренду он-лайн з метою залучення максимально широкої
аудиторії, збільшення пошукових запитів за конкретним брендом і кількості
відвідувань Web-сайту.
Можливим це стає лише за умов інноваційності ритейлерів, тобто
дотримання третьої тенденції, яка охоплює фінансові, торговельні, комунікаційні
та логістичні транзакції. Зручність фінансових трансакцій залежить від специфіки
систем взаєморозрахунків, які являють собою сукупність платіжних засобів,
способів оплати, використання платіжних інструментів (банківські переводи,
платіжні картки, смарт-картки, інтернет-банкінг, мобільний банкінг, розрахунки в
платіжних терміналах торговельно-сервісних підприємств, а також в мережі
Інтернет, електронні гроші, електронні чеки та ін. на ринку платіжних систем
України). Забезпечення торговельних та комунікаційних транзакцій відбувається
через чітку організацію торговельно-технологічого процесу з конкретною
інформаційною Інтернет-підтримкою (сайти, Web-вітрини, Web-каталоги, систему
інтерфейсу, рейтингове порівняння ідентичних товарів за різними критеріями,
наявність електронного кошику, форми заказу в он-лайні, мобільна комерція та
мобільні платежі). Логістичні транзакції пов’язані з управлінням ланцюгом
постачання товарів та складським обліком для його забезпечення шляхом надання
транспортно-експедиційних, складських, послуг, експрес-доставки, комплексних
логістичних рішень, для ефективної реалізації яких вітчизняні ритейлери
користуються послугами поштово-логістичних компаній.
Останнє дозволяє відповідати дотриманню четвертої тенденції –
оперативність в пропозиції нових товарів і доставці їх покупцеві. При цьому
важливими технологіями є штрих-кодування, QR-кодування та інші технології, які
дають можливість обміну даними. Під час організації постачання он-лайнритейлери орієнтуються на налагоджений процес доставки в регіони, зменшення
витрат при вчасній доставці товарів, зручні сервіси і тарифи, підвищення
надійності обслуговування клієнтів.
Таким чином, застосування усіх сучасних підходів та можливостей, які
існують у досвіді світового ритейлу несе важливе інформаційне та рекламне
навантаження і формує подальшу емоційно-психологічну поведінку покупця. Що
дозволяє дотримуватись і п’ятої тенденції – ставка покупців на емоції та
особистий досвід, а не на кількість речей. Інакше кажучи: цінується не стільки сам
факт володіння, скільки емоції, отримані при купівлі та використанні речей. При
цьому важливим стає вибір товарів, спираючись на думку інших людей, ключові
тенденції та відгуки. Тобто зростає роль так званої «економіки соціальних мереж»,
коли товари розташовують на власних Інтернет-сторінках й імідж особистого
бренду спонукає людей до покупки. Найближчим часом індивідуалізація неминуче
призведе до зміни або появи нових бізнес-моделей ритейлерів, бо основне їх
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завдання підлаштуватися під вимоги клієнта, оперативно сформувати замовлення,
своєчасно задовольнити потребу покупця в будь-який час і в будь-якому місці.
Про це йдеться в дослідженні «Майбутнє ритейлу 2030» консалтингової
компанії CBRE London. Пріоритети потреб покупців змістяться – якщо зараз
акцент на товарах, у 2030 році покупців цікавитимуть враження та емоції, які вони
отримують від шопінгу. Крім того, у майбутньому для споживачів стане більш
потрібним безпечний, легший, екологічно чистий та свідомий шопінг [2].
Всеохоплююче проникнення інформаційних технологій, роботизація і
віртуальна реальність, поява експоненціальних технологій (таких, як штучний
інтелект), будуть кардинально змінювати спосіб життя людей та шляхи здійснення
ними покупок, а, відповідно, й вимоги до організації маркетингу, продажів,
доставки у ритейлі. І це ще неповний перелік змін, які чекають на споживачів та
суб’єкти торговельної діяльності. Але це в майбутньому…
На сьогодні, звичайно, далеко не всі ці глобальні тенденції вже проявилися в
Україні, що й не дивно – за рівнем проникнення інформаційних технологій і
розвитку омнікальних продажів наша країна поки що значно відстає від
розвинутих країн. Тим не менше, практика показує, що в цілому вітчизняні
ритейлери, нехай і зі значним запізненням, стикаються з тими ж проблемами і
знаходять ті ж рішення, що й підприємці зі США та ЄС [1]. Тому одне зрозуміло
точно, що нове покоління покупців диктує свої умови, потреба у нових товарах,
вражаючих яскравих емоціях від їх покупки, зміни в звичках і алгоритмах
прийняття рішень змушують вітчизняних ритейлерів шукати нові прогресивні
практики роботи зі споживачами: освоювати покращені продукти та сервіси,
налагоджувати відповідні бізнес-процеси, ініціювати створення виробничоторговельно-розважальних інноваційних кластерів.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Чорната В. О., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Поліщук І. І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
На сьогоднішній день неабияке значення надається покращенню стану екології
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та навколишнього середовища. Через збільшення кількості населення, погіршення
кліматичних умов, забруднення навколишнього середовища існує певна загроза,
яку маркетологи намагаються вирішити шляхом ведення екологічного маркетингу.
Екологічний маркетинг – це розробка, просування, збут товарів, створених
для мінімізації негативного ефекту на природне навколишнє середовище або для
покращення його якості. Оскільки вся продукція виробництва включає в себе
споживання енергії та утворення певної кількості відходів, будь-яка компанія
може потенційно брати участь у екологічному вдосконаленні та маркетингу [4].
Однак, на практиці різні компанії беруть участь у «зеленому» маркетингу на
основі оцінки їх вартості, при цьому деякі підприємства віддають перевагу саме
екологічному маркетингу. Деякі лідери у сфері «зеленого» маркетингу:
1) «Ben and Jerry’s» – один з перших брендів, що надали велике значення
екологічності своєї діяльності. Материнська компанія «Unilever» , яка керує більш
ніж 400 марками, за останні 15 років зменшила викиди парникових газів удвічі,
одночасно виробляючи екологічно чисті продукти та використовуючи упаковку,
яка легко переробляється або біологічно розкладається;
2) «Wholefoods» – супермаркет з органічних продуктів харчування, який не
тільки продає екологічно чисті продукти харчування, але також виступає за
ведення «зеленої» діяльності шляхом використання енергії вітру, упаковки для
продуктів з біологічних матеріалів та збереження питної води;
3) «Starbucks» вже давно є пропагандистом практики виробництва кави,
сплачуючи преміальну ціну для заохочення фермерів до вирощування більш
екологічно чистих продуктів;
4) «Johnson and Johnson» є другим за величиною корпоративним споживачем
сонячної енергії в Сполучених Штатах і постійно працює протягом останніх 20
років, щоб скоротити відходи виробництва. Компанія запустила бізнес -план, щоб
стати найбільш екологічно відповідальною компанією у світі;
5) «Method» був створений спеціально для виробництва та продажу таких
екологічно чистих побутових товарів, як нетоксичні очисники та багаторазові
побутові вироби. Компанія використовує хіміків-екологів для оцінки своїх
матеріалів, перш ніж включати їх у склад будь-якого продукту;
6) «Timberland» оцінює кожну пару взуття, яке продається під його
торговельною маркою, на ступінь його впливу на навколишнє середовище. Крім
цього, він переробив свої магазини, щоб використовувати на 30% менше енергії,
ніж раніше.
Слід зазначити, що до основних принципів екологічного маркетингу
відносять:
– використання перероблених матеріалів у виробництві продукції;
– використання альтернативних джерел енергії (вітру, води, сонця);
– зменшення виробничих витрат;
– використання екологічних методів, включаючи екологічно чисте сільське
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господарство;
– купівля та продаж на місці, зменшуючи транспортні витрати;
– зменшення витрат на пакування, використання екологічно чистих
матеріалів для упаковки;
– виробництво продуктів багаторазового використання та придатних для
вторинного використання [1].
Більшість опитувань вказують на те, що споживачі користуються
екологічною продукцією та готові платити за неї більше. Проте, справа в тому, що
«зелені» продукти з високою ціною завжди боролись за частку ринку. У багатьох
галузях вони займають лише 3% загальної частки споживчого ринку. На ринках
«бізнес на бізнес» екологічний маркетинг часто досягає кращих результатів. Це не
означає, що більшість покупців не піклуються про навколишнє середовище, на
покращення якого спрямований екологічний маркетинг, але вони також
турбуються про інші конкурентоздатні пропозиції, включаючи якість, зручність та
вартість.
Існує досить велика кількість сертифікатів (приблизно 400), що гарантують
відсутність шкідливих речовин в товарах, дають гарантію їх екологічної
безпечності та нешкідливості для споживачів (Green Seal, Ecologo, MBDC cradle to
cradle, SMART certification by MTS, USDA Organic – organic foods, Forest
Stewardship Council – wood and paper products, Energy Star – energy efficiency,
Green-e – renewable energy) [3].
В Україні також існує орган з сертифікації органічного виробництва, що
визнаний в Європі. «Органік Стандарт» був створений в 2007 р. в рамках
українсько-швейцарського проекту «Органічна сертифікація та розвиток
органічного ринку в Україні». Наразі компанія здійснює сертифікацію у всіх
регіонах України та в Республіці Білорусь, проводить інспекційні роботи в
Казахстані в партнерстві з міжнародними органами сертифікації. Останнім часо м
в Україні з’явився ряд еко-проектів, започаткованих здебільшого відомими
особистостями, що спрямовані на збереження довкілля та мінімізацію шкідливого
впливу людей на нього [2]. Для прикладу, популярний український музичний гурт
«Крихітка» започаткував в 2008 р. громадський еко-проект «Торба природі».
Акція спрямована на зменшення побутового споживання пластикових пакетів, які
є небезпечним для навколишнього середовища сміттям. Отже, якщо споживач
відвідує супермаркет у середньому 3-4 рази на тиждень і щоразу купує
пластиковий кульок, щоб взяти покупки з собою, то протягом року приносить
додому приблизно 160 пакетів. Як правило, пересічний споживач користується
пакетами 20 хв., а потім 90% з них викидається у смітник. Таким чином, постійно
утворюється багатотонний масив побутового пластику, що майже не піддається
переробці, має довготривалий процес розкладання і забруднює навколишнє
середовище.
Основним завданням екологічного маркетингу є визначення потреби в еколо35

гічно безпечній та іншій продукції, а також інтенсифікація умов її збуту за
мінімальних впливів під час її виготовлення та споживання на навколишнє
природне середовище, які порушують нормальне функціонування природних
екосистем, зокрема, та біосфери загалом.
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УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Шевчик Б. М., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Глобальний ринок перманентно шахує виклики, які когнітарій незахідного
суспільства має трактувати як нові можливості. Протягом ХХ ст. можливості
випереджувального розвитку втілювались технологічно та інституціонально,
зокрема, через виробничу модель «зворотної інженерії», ринкову модель
«летючих гусей» і становлення інклюзивних політичних та економічних
інститутів. На початку ХХІ ст. модель «зворотної інженерії» втратила свою
ефективність і доцільність через глобальну економічну відкритість руху вартості,
передусім, знань, та постійний, а не перманентний характер виробництва
найрізноманітніших ноу-хау. Як кажуть економісти, у світі «аж кишить» від
інновацій. Країни третього світу ніби приречені бути аутсайдерами (попри
оптимістичні запевнення адептів сучасної економічної конвергенції), непролазно
загрузнувши в ентропійних деструктивних колах самовідтворення «пасток
бідності», «ресурсних проклять», «загадок капіталу», «глухих кутів», «лихварської
банкономіки», режимів «залізного закону олігархії», вибудуваних на
екстрактивних інститутах і т. п. Стратегічно необхідно використовувати фактор
«переваг відсталості», інституціоналізувавши гнучкі осередки становлення і
розвитку інтелектуального капіталу, акумульованого у когнітивних анклавах типу
Кремнієвої долини чи Бангалору. Але якої якості меритократію дадуть такі
осередки? Та й кінцевий ринок збуту інформаційних товарів на Заході посилає
вибірковий месидж бажаних йому аксіологічних наративів щодо якості
інтелектуального та культурного потенціалу робочої сили аутсорсинговоофшорингових осередків, тож межі росту незахідної економіки визначаються
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ментальною ємкістю ринку прозахідних споживчих смаків. А це може
загрожувати особливим різновидом «ресурсного прокляття» не лише для
сировинно-добувної економіки, як звично вважають сучасні економісти, а й для
суперсучасної постіндустріально-когнітивної, інформаційно-інтелектуальної,
інноваційно-ноуменальної економіки бідного народу і його казково заможної
креольської еліти (яку влаштовує існуючий стан речей). В межах глобального
економічного простору ця проблема набуде глобального характеру і породить нові
суперечності, поглибивши старі цивілізаційні розломи.
Згідно із другим законом термодинаміки, локальний порядок відтворюється
шляхом експорту ентропії у довкілля, тобто ціною цілеспрямованого відтворення
хаосу середовища. Саме тому цивілізація «золотого мільярду» може існувати
завдяки деструктивним патернам «пасток бідності» для решти світу. Україна є
об’єктом максимізації геополітичних та економічних інтересів, являючи собою
зону цивілізаційного розлому сучасного світу та віддзеркалюючи усю сукупність
його суперечностей. Зрозуміло, що Україні для забезпечення умов
випереджувального розвитку необхідний свій Бангалор, проте, з одним суттєвим
уточненням – наявністю глибокоємного внутрішнього ринку споживання
ноуменальних благ, де «свій до свого по своє – понад усе». Ноуменальнокогнітивний ринок, на відміну від звичного товарного ринку купівлі-продажу
утилітарно-ужиткових благ (включаючи інноваційно-інформаційний ринок), має
іншу природу і передбачає не мінові відносини в режимі «оптимуму Парето» з
усіма деструктивними наслідками економічного наративу антагоністичних
інтересів, а кладе в свою основу принцип солідаризму та соборності. Це єдиний
вид ринку, який не руйнує спільноту, а плекає її: адже споживною вартістю слова
як товару слугує його онтологічна новизна, а рух вартості слова у режимі
когнітивного оцінювання придатності інформаційного продукту, а отже – мінова
трансакція, можлива лише в аксіологічно уподібненому ментальному просторі
соціокультурної ідентичності. А найближчими культурно є представники однієї
нації.
Розвинуті країни світу, особливо ті, котрі стали заможними порівняно
нещодавно, у пошуках свого добробуту часто діяли всупереч рекомендаціям
бреттон-вудських фахівців-консультантів. Жодна країна, яка застосовувала
мейнстрімівську ідеологію у своїх економічних практиках, не розірвала, а лише
поглибила власні «пастки бідності», через що ідеї Фрідріха Ліста надалі
зберігають свою актуальність у нібито цілком новому світі нано-, біотехнологій та
інтелектуально-інформаційних систем. Після здобуття незалежності Україна
отримала виклики, які могли бути прогнозовані, а незворотність їх екстерналій –
мінімізована. Чверть віку народ через страждання, сором і злидні здобував досвід,
зближуючи фазу біфуркації нових можливостей економічного розвитку
національної держави не лише в інфраструктурному, соціально-економічному та
інституційному просторі реформування економіки, а там, де ідеологи мейнстріму
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вбачають лише непотріб та перешкоду до глобальної мультикультурної інтеграції
– у когнітивному просторі культурної ментальності.
Кожна інновація, яка, впроваджуючись у виробництво, запускає кумулятивні
кола збільшуваної прибутковості, завдяки чому зростає зайнятість та ємкість
ринку, сукупний попит та наповнюється державний бюджет, росте добробут та
відбувається подальший економічний розвиток, є текст – зчитаний і розпакований
сенс семантичного вакууму. Увесь непроявлений світ – це одвічно існуючі
спресовані сенси семантичного поля із заданим розподілом щільності ймовірнісної
міри актуалізації через тексти у вигляді знакових систем, тобто через мову і
культуру. Ноосфера – це, по суті, уся сукупність текстів, проявлена у свідомості
людей, де сенси проявилися у мовленні. Створення тексту – це творчий акт та
онтологічний процес інтелігібельного осягнення та утворення нових фільтрів
ментальності ідентифікації того, що імпліцитно та потенційно вміщено у
світобудову. Кожен текст, тобто усе пізнане і явлене, являє собою тріаду:
найменування (образний знак) → позначуване (денотат) → сенс. Через денотат
розкривається онтологічний зміст покликаного до буття та уявлюваного через
алегоричний образ, а сенс – це усвідомлена міра референтності уявлюваного та
позначуваного як дійсного у бутті. Ймовірність розпаковування спресованих
сенсів когнітивно-інтелігібельним актом свідомості не довільна і не спонтанна, а
аксіологічно зумовлена існуючою культурою згідно із платонівським принципом
«вагітності до зачаття», коли подібне притягує подібне, тобто атрактивність
зумовлена культурною традицією (навіть якщо текст постає як антитеза).
Культура як процес – це не лише певна сукупність патернів відтворення, а
наративна синергія мультиплікативного синтезу доленосного та волевиявленого у
бутті і закріпленого у символі. Культура зумовлює вибірковість пізнання, а, отже,
онтологію текстів, апелюючи до холотропії через ейдоси та архетипи. Саме
культура у когнітивному акті образотворення нового через текст забезпечує
семіотичну дискретність та семантичну континуальність інформаційного продукту
як ноу-хау.
Існують два чистих типи культурної ментальності – чуттєва та ідеаційна,
кожен з яких розгортається у соціальному просторі та історичному часі, маючи
власну аксіологічну основу та праксеологічну спрямованість. Сучасна епоха являє
собою флуктуаційну зону заміщення організаційного патерна чуттєвої культури на
ідеаційний. Зрушення відбуваються в усіх сферах соціально-економічного буття:
Бреттон-Вудські інститути виродились у симулякри, мультикультурний підхід
зазнав фіаско, методологічний антропоцентризм ургічної матеріалістичномеханістичної ментальності чуттєвої культури створив передумови екологічної
катастрофи та світоглядної кризи. Цивілізація «Захід» стоїть на порозі
біфуркаційного начала поширення парадигмального проекту ідеаційної культури.
Контури цього проекту у світовій економіці стають все більш виразнішими:
еволюційна економічна теорія, Інший канон, Синя Економіка, фізична економія та
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ін. Наведемо один показовий приклад аксіологічних зрушень в інтерпретації
субстанції вартості: досі непорушним без тіні сумніву вважалося рікардіанське
твердження про трудове джерело вартості у вигляді енергетичних затрат «м’язів,
мозку і нервів». Це справедливо щодо людської складової виробництва будь-якого
матеріального блага. Проте, якщо включити два параметри: гіпотетичну
незношуваність машини та недетермінований в часі інтелігібельний характер
інноваційної творчості, то рікардіанська догма втратить усі зв’язки з економічною
дійсністю. Інформаційний продукт не визначається кількістю затрат праці, бо це –
миттєвий спалах одкровення у свідомості, інтелектуальне осяяння, яке у процесі
свого споживання: по-перше, не відчужується від автора; по-друге, не підлягає дії
законів спадної граничної корисності та зростаючих граничних витрат; по -третє,
примножується кумулятивно в актах колективного споживання; по-четверте, із
ринкового простору після першої трансакції зміщується у простір безплатної
інформаційної мережі; по-п’яте, незнищимий фізично (підлягає лише забуттю та
цілеспрямованому викривленню змісту потоками брехні).
Український парадигмальний проект патерна когнітивної економіки у полі
флуктуацій сучасної глобальної економіки має являти собою футуросинергетичний проект ідеаційної культурної ментальності, аксіологічні наративи
якого виявлятимуть денотат як онтологічну новизну та призначення до
актуалізації у патернальних практиках здобутків NВІС-техноконвергенції.
Споживною вартістю інноваційного продукту має бути його онтологічна новизна,
у якій універсальні атрибути Сущого та унікальні модуси субстанції виявлятимуть
себе як нові можливості холотропного синтезу реальності, знання і свідомості у
людському бутті.
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Секція 2. Економічні регулятори та інструменти подолання дисбалансів
соціально-економічного розвитку України
РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ
Іванченко В. С., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Донецький національний університет ім. В. Стуса
Складна соціально-економічна ситуація в Україні веде до зубожіння людей
похилого віку, а слабка формальна система соціального забезпечення населення
виявляється неспроможною їх захистити. За даних умов загострюється не лише
питання вдосконалення системи соціального забезпечення в Україні, на яку чинять
тиск економічні важелі, а й розробка стратегії довгострокового супроводу людей
похилого віку. Важливим аспектом соціальної підтримки літніх людей є інтеграція
заходів профілактичного, лікувального й реабілітаційного характеру, що може
бути забезпечена компетентними фахівцями.
Соціальні послуги є однією з найбільш важливих та доволі масштабних
складових соціальної підтримки. Значна частина послуг, що надаються людям
похилого віку в Україні, належить до компетенції територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України № 1417 від 29 грудня 2009 р. територіальний центр
надання соціальних послуг – це бюджетна установа, що створюється місцевим
органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування з метою
надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах
стаціонарного, тимчасового або денного перебування [2].
Основними видами послуг, що надаються територіальними центрами
місцевих органів соціального захисту населення, є: придбання та доставка
продуктів та продуктових наборів з магазину; придбання та доставка
медикаментів; допомога у прибиранні приміщень; допомога у пранні,
приготуванні їжі; допомога в дотриманні особистої гігієни; оформлення
документів на отримання субсидій та інших видів соціальних виплат; оплата
комунальних та інших платежів; виклик лікаря, допомога у відвідуванні лікарні;
надання допомоги в оформленні документів та написання листів, представництво
інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях,
консультування з питань законодавства та інші.
Крім того, територіальними центрами місцевих органів соціального захисту
населення надаються послуги з психологічної адаптації: допомога в аналізі
життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; корекції
психологічного стану та поведінки в повсякденному житті.
З метою впровадження концепції навчання впродовж всього життя при тери40

торіальних центрах соціального обслуговування та надання соціальних послуг
було створено «Університет третього віку», що допомагає пережити людям, які
вийшли на пенсію, особистісну драму переходу від одного способу життя до
іншого та надає можливість навчатися й підтримувати своє активне довголіття,
покращувати якість свого життя, розвивати творчі здібності. В такому
Університеті існує можливість опанувати ази роботі на комп’ютері, брати участь у
клубах за інтересами (бісероплетіння, вишивка, гончарна справа, співи тощо),
займатись лікувальної фізкультурою. Тобто, у територіальних центрах
соціального обслуговування населення створюються такі умови, за яких людина
поважного віку відчуває себе суспільно корисною, зберігаючи тим самим гарантію
певної стабільності, відчуття хорошої перспективи, оптимістичні та реалістичні
надії на те, що за нових життєвих обставин людина залишиться корисною та
потрібною.
Також до компетенції територіальних центрів соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) належить послуга денного догляду, що передбачає
спостереження за станом здоров’я підопічних відповідно медичних показань та
рекомендацій, допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ, надання
психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя та
раціонального харчування (бесіди, спілкування, консультації психолога,
соціального працівника), сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля.
Медико-соціальна робота реабілітаційної спрямованості передбачає надання
медико-соціальної допомоги; проведення медико-соціальної експертизи;
здійснення медичної, соціальної та професійної реабілітації інвалідів; проведення
корекції психічного стану підопічних [1]. Однак, даний вид послуг не надається
територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) у повній мірі, оскільки в країні відчувається гостра нестача фахівців, що
можуть надавати медичні та соціальні послуги, виконувати коучингові функції.
Крім того, в Україні відсутня програма підготовки та підвищення кваліфікації
такої категорії працівників. Молодь не бажає обирати таку професію через її
низький престиж та рівень оплати праці в даній сфері.
Важливим аспектом соціальної підтримки літніх людей є інтеграція заходів
профілактичного, лікувального й реабілітаційного характеру. У ряді європейських
країн пріоритетним напрямом політики є забезпечення активного та здорового
способу життя людей похилого віку і здійснення заходів, спрямованих на
розширення сфери послуг, що надаються такій категорії населення за місцем
проживання [4, с. 56].
Актуальною сьогодні в Україні є проблема забезпечення фінансування
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
у невеликих містах та селищах місцевими громадами. Причиною такого явища є
відсутність злагодженого механізму фінансування діяльності територіальних
центрів соціального обслуговування населення [3, с. 46]. Механізм фінансової
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взаємодії держави і суб’єктів, що надають соціальні послуги, не має чіткого
економічного обґрунтування видатків на надання послуг, що обумовлює
виникнення диспропорцій у розподілі фінансових ресурсів між закладами
соціального обслуговування й, відповідно, нерівномірність у наданні громадянам
таких послуг. У свою чергу, організації-надавачі соціальних послуг в Україні не
мають економічних стимулів для ефективного використання бюджетних та
власних коштів, а ринкові механізми, які змогли б створити такі стимули, на
практиці не використовуються.
Отже, для забезпечення населення якісними, актуальними, індивідуально розробленими і адаптованими соціальними та медичними послугами необхідно
вирішити проблеми фінансування діяльності територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), підготовки кадрів та популяризації
професії соціального працівника та сприяння органів влади у формуванні мережі
приватних організацій, що дбатимуть про людей поважного віку.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Заярна Н. М., к.е.н., доцент;
Нечесанов М. Ю., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Економічна безпека національного господарства характеризується
сукупністю умов захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз, функціонування і
розвитку суб’єктів господарювання, їх здатності задовольняти потреби держави та
її громадян (у товарах, роботах, послугах), реалізувати економічний потенціал,
забезпечувати структурно і просторово збалансований розвиток національного
господарства. Відтак, об’єктивною передумовою розвитку реального сектору
національної економіки є безпека підприємництва.
Серед основних завдань економічної безпеки підприємництва в контексті її
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впливу на розвиток економіки країни доцільно виділити:
– забезпечення належних темпів приросту ВВП за рахунок посилення
інноваційності вітчизняних суб’єктів підприємництва та їх продукції;
– сприяння структурним та інституціональним змінам в економіці,
активізація процесів створення та впровадження інновацій (передусім, у секторі
малого і середнього підприємництва), формування інноваційних територіально галузевих кластерів та розвиток виробничої кооперації;
– заміна прямого державного контролю механізмом державно-приватного
партнерства, підвищення ролі громадських та асоціативних підприємницьких
організацій у виконанні контрольно-адміністративних функцій;
– сприяння розвитку фінансово-кредитної системи, формування резервних та
страхових фондів, використання підприємствами інструментів страхування та
самострахування;
– оновлення матеріально-технічної бази суб’єктів підприємництва та
економіки загалом, забезпечення техногенної безпеки;
– забезпечення структурно збалансованого (за секторами, видами економічної діяльності, у просторово-територіальному аспекті) та сталого розвитку
підприємництва;
– покращання експортно-імпортного балансу та місця країни у міжнародному поділі праці за рахунок раціонального використання факторів
виробництва та посилення інноваційної компоненти конкурентоспроможності
підприємств і їх продукції, врахування світового досвіду диверсифікаційних
процесів експорту;
– активізація темпів розвитку малого та середнього підприємництва у
стратегічних видах економічної діяльності;
– збільшення обсягів легальної та прозорої діяльності суб’єктів
підприємництва;
– посилення горизонтальної та вертикальної кооперації виробничогосподарської діяльності підприємств малого, середнього та великого
підприємництва.
Забезпечення економічної безпеки на рівні підприємства вимагає створення
на підприємстві власної системи безпеки, метою функціонування якої є своєчасне
виявлення та запобігання небезпекам і загрозам, забезпечення досягнення
підприємством мети діяльності.
Методика побудови системи економічної безпеки підприємства охоплює такі
етапи [1, с. 194]:
– вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента, який воно займає на
ринку, штатного розпису, а також знайомство з персоналом;
– аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та
вивчення інформації про кризові ситуації, їхні причини і шляхи врегулювання;
– аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й аналіз їх відповідності вияв43

леним загрозам;
– моделювання нової системи економічної безпеки підприємства:
розроблення плану усунення виявлених під час аудиту недоліків; підготовка
пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки (у т. ч. створення
служби безпеки на підприємстві, якщо такої не існувало, чи системи безпеки на її
базі, визначення механізмів її забезпечення та розроблення організаційної
структури управління системою), розрахунок усіх видів необхідних ресурсів;
планування щомісячних витрат на забезпечення функціонування системи
економічної безпеки (бюджет);
– затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на її
утримання;
– формування нової системи економічної безпеки;
– оцінка ефективності сформованої системи, а також її удосконалення.
З огляду на те, що організація підприємницької діяльності охоплює досить
широкий спектр взаємоформуючих і взаємозалежних компонентів, які постійно
супроводжуються системними ризиками, що спричинені загрозами як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, основними групами заходів, які доцільно
здійснювати керівництву підприємства в процесі управління економічною
безпекою, є такі:
а) кадрові – система заходів для усунення ризиків у зв’язку з володінням
певною частиною персоналу інформацією, що може розцінюватися як комерційна
таємниця, недостатнім освітньо-кваліфікаційним рівнем працівників, помилками
та зловживаннями (управління кадровими ризиками, вдосконалення кадрових
технологій);
б) інформаційно-аналітичні – система заходів, що проводяться з метою
прийняття ефективних і дієвих управлінських рішень, що стосуються стратегії й
тактики розвитку підприємства; прийняття превентивних заходів і попередження
реальних та можливих загроз економічній безпеці;
в) фінансово-економічні – система заходів, до яких належать: забезпечення
економічної ефективності господарської діяльності суб’єкта господарювання;
забезпечення фінансової стабільності та фінансової незалежності; забезпечення
високої конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг на основі
ефективного менеджменту та маркетингу фірми тощо;
г) правові – дії, спрямовані на відслідковування нових законодавчих актів, що
приймаються у сфері економічної безпеки, та активне застосування усіх законів та
підзаконних актів України у боротьбі за інтереси конкретного суб’єкта
господарювання;
д) техніко-технологічні – заходи, спрямовані на досягнення відповідного
рівня освоєння виробничої потужності, інноваційну політику підприємства,
своєчасне оновлення основних виробничих засобів тощо;
е) ресурсні – система заходів, що проводяться з метою забезпечення вироб44

ництва основними ресурсами: фінансовими, матеріальними, трудовими, ін.
Відтак, основне значення системи економічної безпеки підприємства полягає
в тому, що вона повинна мати попереджувальний характер, а основними
критеріями оцінки її надійності та ефективності є забезпечення стабільної роботи
підприємства, збереження і примноження фінансів і матеріальних цінностей;
попередження кризових ситуацій, у тому числі надзвичайних подій, по в’язаних з
діяльністю «зовнішніх» або «внутрішніх супротивників».
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ В БАНКАХ УКРАЇНИ
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На сучасному етапі головне завдання комерційних банків полягає в тому, як
уникнути або мінімізувати ризик і при цьому отримати достатні прибутки для
збереження коштів вкладників та підтримання життєдіяльності банку. Процентний
ризик є невід’ємною складовою процесу існування банку на ринку, тому саме
такий ризик виступає як особливий об’єкт аналізу й управління, оскільки чистий
процентний дохід банку залежить від ефективності управління ризиком. Зважаючи
на процентну природу значної питомої ваги активів та пасивів банку та мінливість
процентних ставок, питання ефективності системи управління процентним
ризиком в часи значної волатильності економіки країни є як ніколи актуальним.
Банки, як і інші суб’єкти економічної та господарської діяльності,
здійснюють свою діяльність на власний розсуд і ризик з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку в умовах
непередбачуваності і невизначеності. У цілому банківська сфера характеризується
вищою ризикованістю порівняно з іншими видами діяльності. Здійснення кожної
банківської операції пов’язане з можливістю реалізації кількох ризиків.
Одним із основних джерел ризику для будь-якого фінансового інструменту є
ризик зміни ринкових процентних ставок або процентний ризик, який вважається
одним з основних внутрішніх фінансових ризиків. Це пов’язано з тим, що
динаміку ставок складно прогнозувати і їм властива мінливість, тому зростаючий
процентний ризик перетворюється на одне з головних джерел банківського ризику
взагалі.
Мінливість процентних ставок та збільшення числа банківських продуктів,
які відображаються в балансі та поза ним, обумовили те, що управління
процентними ризиками стало важливою складовою банківського управління
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загалом. З іншого боку, процентний ризик є спекулятивним, адже зміни
процентних ставок можуть спричиняти як збитки, так і прибуток [3]. Це вирізняє
процентний ризик з-поміж усіх інших фінансових ризиків, на які наражається
комерційний банк. Зміни процентних ставок впливають на надходження коштів,
що, своєю чергою, впливає на суми доходів від чистої різниці по процентах та
рівень інших доходів, пов’язаних з процентами та сумою операційних витрат.
Вони також впливають на вартість банківських активів, пасивів та позабалансових
фінансових інструментів, оскільки поточна вартість майбутніх грошових потоків
(а в деяких випадках – і самі грошові потоки) змінюються при зміні процентних
ставок [1].
Складність управління процентним ризиком пов’язана з великою кількістю
факторів, що його обумовлюють. Якщо досліджувати процентний ризик за
джерелом виникнення, то його, як і інші ризики, прийнято розподіляти на
зовнішній та внутрішній процентні ризики банку. Дослідження теоретичних засад
управління процентним ризиком [2; 3] дозволяє зробити висновок, що комплексна
система факторів процентного ризику не сформована, що ускладнює його оцінку
та регулювання, і, як наслідок, знижує загальну ефективність системи управління
ним. Насамперед, у більшості досліджень акцентується увага лише на одному
ризик-факторі, від впливу інших науковці абстрагуються. По-друге, фактори
процентного ризику розглядаються тільки з урахуванням їх прямого впливу,
опосередковані впливи нівелюються.
Проаналізувавши останні дослідження та публікації, в яких було висвітлено
дане питання, можна запропонувати наступну класифікацію факторів, що
впливають на зміну процентних ставок, тобто на процентний ризик, за джерелом
походження (рис. 1).
Варто зауважити, що фактори процентного ризику є взаємопов’язаними та
взаємозалежними, тому невірно розглядати їх відокремлено.
Таким чином, процентний ризик – це можливість для банку отримання
грошових збитків або недоотримання прибутку внаслідок несприятливих змін
процентних ставок на фінансових ринках. Для банку важливими є два види
процентного ризику:
1) ризик, який виникає при укладанні фінансової угоди, за якою
передбачається отримання або сплата коштів за змінними процентними ставками;
2) ризик, який визначається співвідношенням між процентними ставками на
залучені кошти і процентними ставками за інструментами розміщення активів
(балансовий або портфельний процентний ризик).
Виходячи з вищенаведеного, зміни процентних ставок можуть несприятливо
відобразитися як на доходах банку, так і на його економічній вартості.
Процес побудови системи управління процентним ризиком у банку
розпочинається з розробки стратегії по відношенню до процентного ризику і
засобів її реалізації. Кожна з цих стратегій може бути віднесена до одного з наступ46

них типів:
стратегія, спрямована на мінімізацію процентного ризику;
стратегія, спрямована на одержання максимального рівня прибутку при
заздалегідь визначеному та прийнятному рівні ризику.

Рис. 1 – Фактори процентного ризику банку за джерелами виникнення (складено
автором за [2; 3])
Більшість спеціалістів з питань ризик-менеджменту є прихильниками другого
підходу, оскільки, як вже зазначалося вище, ризик є невід’ємною частиною
функціонування банку і його повне усунення може призвести до значного
зниження конкурентоспроможності банку. Саме тому проблемі дослідження
процентних ризиків банку надається значна увага навіть у відносно стабільних
умовах господарювання розвинутих країн, а тим більше – в умовах економічних
криз. Усвідомлення внутрішніх та зовнішніх загроз дозволить сформувати надійну
систему ризик-менеджменту банку, яка повинна знаходитися у постійному
розвитку та постійно адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього
середовища. Від адекватної оцінки наявного рівня процентного ризику багато в
чому залежить повнота, своєчасність і результативність управлінських заходів із
попередження та запобігання наявних і потенційних загроз.
Процес управління процентним ризиком має бути безперервним. Своєчасне
виявлення ризику, перш за все, залежить від рівня комунікації та швидкості
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обміну інформацією між підрозділами, що приймають участь у генерації
процентного ризику, підрозділами, що його оцінюють, та тими, що ним
управляють. Оцінка та аналіз процентного ризику залежить від професіоналізму
спеціалістів, адекватності існуючих в банку методик, процедур і необхідного
програмного забезпечення. Найважливішим на даному етапі є розробка
правильних висновків щодо отриманих результатів задля здійснення в
подальшому вірних управлінських рішень. Отже, кожен банк має обрати для себе
оптимальну структуру управління процентними ризиками, поєднуючи
запропоновані методи різноманітними способами, які є зручними та дієвими саме
для нього.
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Ефективне функціонування фінансового сектору та його основного елементу
– банківської системи – є важливою передумовою забезпечення стабільності
економічної системи в цілому. Останні роки відзначилися тим, що банківський
сектор набув ознак динамічної, високотехнологічної та конкурентної галузі, однак,
банківська діяльність залишається ризиковою.
Управління діяльністю банків полягає у необхідності врахування великої
кількості показників для проведення комплексного оцінювання, тому у світовій
практиці успішно використовується для цього рейтинговий принцип, оскільки
рейтинги, поєднуючи різнобічні властивості складних соціально-економічних
явищ, застосовуються для діагностики стану об’єктів управління, моніторингу
ринків, при прогнозуванні ризиків, у регіональних порівняннях, а також для
формування стратегій розвитку [1].
В загальному плані, рейтинг банку – це позиція банку на ринку залежно від
певних параметрів і показників діяльності, фінансового стану, виконання
економічних нормативів, вимог законодавства тощо, а визначення рейтингу є
одним із методів аналізу, який дозволяє одержати комплексну оцінку фінансового
стану банків і порівняти їх між собою [2].
З метою встановлення рейтингу розробляються певні системи кількісних і якіс48

них показників діяльності банку, методики їх розрахунку, порядок обробки даних,
їх інтерпретації тощо, а рейтинговий підхід передбачає встановлення кількох
рівнів (груп, категорій) фінансового стану та інших параметрів діяльності банку,
тісно пов’язаних між собою, такі системи називають рейтингування [4].
На практиці використовують три основні методи побудови рейтингу:
номерний, бальний та індексний [1].
Першою в Україні інтегральний рейтинг 20-ти провідних банків подала у
1994 р. Українська фінансова группа. Розробником рейтингової оцінки банків за
універсальною системою «CAMEL» виступила група фахівців під керівництвом
професора О. Шарова: у цьому рейтингу перевагу було надано оцінці якості
активів та ефективності системи управління. Більш серйозну роботу організувала
інформаційно-аналітична фірма «Калина», яка започаткувала свою діяльність у
середині 1993 р.; на основі систематизованої інформації фахівці цієї фірми
публікували свої рейтинги банків у відкритій пресі. У 1995 р. фірма мала
інформацію про 130 банків із 230 зареєстрованих і публікувала їх у бюлетені
«Фінансові ризики», де наводилися дані про динаміку основних диференційних
показників (в т. ч. коефіцієнта Кука) діяльності групи банків за весь час, впродовж
якого проводились спостереження.
На сучасному етапі оцінку діяльності банків в Україні проводять різні
суб’єкти [1]:
– уповноважені рейтингові агенції (міжнародні і національні);
– Національний банк України (система CAMELSО);
– низка інститутів, які не мають статусу уповноваженого рейтингового
агентства;
– 5 українських компаній, включених до реєстру уповноважених
рейтингових агентств НКЦПФР («Кредит-Рейтинг», IBI-Rating, Українське
кредитно-рейтингове агентство, «Експерт-Рейтинг», «Рюрік», «СтандартРейтинг»);
– 3 міжнародні агентства: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Standard &
Poor’s.
Система CAMELSO є однією з основних систем рейтингування банків як в
Україні, так і за кордоном, оскільки нагляд за банками, що ґрунтується на оцінках
ризиків за цією рейтинговою системою, полягає у визначенні загального стану
банку на підставі стандартизованих критеріїв, що охоплюють усі напрямки його
діяльності [2]. Основою рейтингової системи CAMELSО є оцінка ризиків і
визначення рейтингових оцінок за такими основними компонентами [2]:
– капітал (Capital Adequacy (C)) – оцінка розміру капіталу банку з точки зору
його достатності для захисту інтересів вкладників і підтримки платоспроможності;
– якість активів (Asset Quality (A)) – спроможність забезпечити повернення
активів, вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;
– менеджмент і корпоративне управління (Management (M)) – оцінка методів
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управління банком з точки зору принципів корпоративного управління,
ефективності діяльності, методів управління та контролю;
– надходження (Earnings (E)) – достатність доходів банку для перспективного
розвитку та зростання;
– ліквідність (Liquidity (L)) – здатність банку забезпечити своєчасне та повне
виконання своїх зобов’язань;
– чутливість до ринкових ризиків (Sensitivity to Risk (S)) – ступінь реагування
банку на зміну ситуації на ринку;
– операційний ризик (Operational Risk (О)) – здатність банку ефективно
управляти операційним та інформаційним ризиком з метою недопущення чи
мінімізації фінансових втрат внаслідок реалізації ризиків.
Moody’s є однією з найбільших та найвідоміших рейтингових агентств світу,
що оцінює кредитний рейтинг позичальників за стандартизованою шкалою, а
також здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій, що
беззаперечно позитивно впливає на розвиток банківського сектору економіки
шляхом підвищення та удосконалення вимог відповідно до міжнародних
стандартів.
За 2017 р. агентство Moody’s підвищило рейтинги уряду України в
українській та іноземній валюті на один щабель – з «Caa3» до «Caa2», а також
змінило прогноз зі «стабільного» на «позитивний» та знизило довгостроковий
рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті Приватбанку до
«C» з «Ca», і повідомило, що відкличе його, оскільки минулого року Приватбанк
став найбільш збитковим українським банком з показником 135,31 млрд грн [3].
Варто сказати, що рейтинговий аналіз не може гарантовано визначити
абсолютну надійність чи ефективність банківської установи, оскільки непередбачуваність економіки, нестабільна політична ситуація спричиняють прямий вплив
на банківську систему; їх неможливо спрогнозувати, тому жодна рейтингова
методика не є універсальною і не існує єдиного обґрунтованого підходу до
побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків України
[4].
Кожна рейтингова система оцінювання має свої переваги та недоліки. Світова
фінансова криза показала, що існує необхідність у вдосконаленні систем
рейтингової оцінки: вони повинні не лише констатувати стан банківських установ,
а й прогнозувати виникнення криз задля вчасного реагування на них, адже
недооцінка системного, операційного ризиків, недостатній рівень та якість
менеджменту впливають на результати діяльності і фінансовий стан банківської
установи.
Застосування відкритих рейтингових оцінок сприятиме підвищенню
прозорості та інвестиційної привабливості національної економіки, а також
зниженню системних ризиків за рахунок незалежної професійної оцінки
надійності позичальників.
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МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ ВИКОРИСТАННЯ БОРГОВИХ
IНСТРУМЕНТІВ ПРЯМИХ ІНВЕСТОРІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Олексієнко М. М., здобувач освітнього ступеня «магістр», аналітик
ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень»
Науковий керівник: Васильців Т. Г., д.е.н., професор
Національний інститут стратегічних досліджень
Інвестиційна активність регіонів країни визначає рівень їх розвитку та країни
загалом. Ведення зовнішньоінвестиційної діяльності (ЗІД) є не самоціллю, а
засобом забезпечення технологічної пристосованості відповідної економічної
системи (мікро-, мезо- і макрорівня) до глобальних змін. Стан і тенденції
зовнішньоінвестиційного розвитку (ЗІР) досліджуються у контексті аналізу
індикаторів економічної безпеки України: залучення прямих інвестицій
нерезидентів (ПІНР), розміщення за кордоном прямих інвестицій резидентів (ПІ Р),
які є складовими прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Лише у Донецькій обл. ПІ Р
значно перевищують обсяги ПІНР, що є винятковим явищем. Крім цього регіону,
національна зовнішньоінвестиційна система (ЗІС) працює практично тільки на
абсорбування підприємствами прямого інвестування (ППІ, в яких іноземний
інвестор є володарем не менше 10% загального обсягу статутного фонду) як
акціонерного капіталу нерезидентів АК НР , так і позичання у прямих інвесторів
боргових інструментів (БІПІ), що являють собою гібридний інструмент
(дебіторсько-кредиторська заборгованість, яка перетинає межі державних
кордонів у вигляді заборгованості за кредитами і позиками, зобов’язаннями за
товарними кредитами, інших зобов’язань перед прямими інвесторами).
Слід визнати, що більшість фінансово-економічних криз, які набули ознак
перманентного і циклічного повторення, підкреслюють низький стан стійкості
національної економіки, передусім – до зовнішніх загроз. Саме тому віднайти
адекватний баланс щодо рівня залучення регіональних економік до
глобалізаційних процесів та, водночас, існуючої системи державного
протекціонізму, який вкрай необхідний для економіки, що розвивається, є
справою, в якій зайва деталізація не буває зайвою. Чинні індикатори економічної
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безпеки, визначені Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня
економічної безпеки, затверджені у 2013 р., потребують докорінного перегляду.
Наявна система економічної безпеки держави має бути переглянута з пріоритетом
чітких вимірів: 1) зовнішнього, 2) внутрішнього – на противагу наявному
розподілу, коли категорія «зовнішньоекономічна безпека» «загубилася» серед
дев’яти інших складових (з конкретно визначеним значенням вагового коефіцієнта
щонайменше 0,5000, а не 0,1095), що є кардинальним спотворенням реального
стану речей.
Державне регулювання наявного агрегованого капіталу (суми балансів усіх
підприємств) регіонів України полягає у диверсифікації складових як агрегованого
активу, так і агрегованого пасиву. Під час регулювання останнього на усіх рівнях
управління економікою виникає перманентна проблема необхідності збільшення
власного і залученого капіталу, на тлі глобальних інвестиційних процесів, коли у
2016 р. ПІНР в обсязі понад 1,7 трлн дол. США віднайшли свої об’єкти вкладення
(підприємства-реципієнти). У контексті державно-приватного партнерства
держава може сприяти залученню як додаткових обсягів акціонерного капіталу
нерезидентів, так і нарощенню боргових інструментів прямих інвесторів,
водночас, вимагаючи від власників підприємств-реципієнтів та підприємствпозичальників розв’язувати головну соціальну проблему – нарощення фонду
оплати праці як за рахунок зростання номінальної заробітної плати, так і за
рахунок збільшення робочих місць. Замість того, щоб радити власникам
національних підприємств, як оптимізувати їхні видатки, краще навчити їх
використовувати будь-які інструменти для постійного збільшення наявного
капіталу, у тому числі – БІПІ, які в багатьох випадках виступають як інвестиціїрозвідники для збільшення накопичених обсягів НОАК НР.
Коефіцієнт місткості ПІНР в агрегованому капіталі підприємств України
станом на 31.12.2016 р. мав значення 0,1157 (11,57%), що означає лише наявність
потенціалу для залучення до національної економіки іноземних інвесторів, частку
яких доцільно збільшити в 4,0-4,3 рази (щоб довести індикатор до рівня 0,4999).
На тлі достатньо привабливих для іноземних інвесторів регіонів: Закарпатської
(0,2591), Одеської (0,2185), Дніпропетровської (0,2030), Херсонської (0,1573)
областей, спостерігаються малопривабливі для іноземного капіталу регіони:
Кіровоградська (0,0238), Тернопільська (0,0285), Чернігівська (0,0310),
Миколаївська (0498) області.
Коефіцієнт місткості БІПІ у ПІНР для України станом на 31.12.2005 р. мав
значення 0,0551 (5,51 %), станом на 31.12.2016 р. – 0,1678, що означає тенденцію
до потрійного зростання вагомості БІПІ. У регіональному вимірі БІПІ
використовуються неоднорідно (на тлі регіонів-лідерів: Тернопільська обл. –
0,5753, Херсонська обл. – 0,4590, Одеська обл. – 0,4466, є малопривабливі для
використання БІПІ регіони: Кіровоградська обл. – 0,0288, Чернівецька обл. –
0,0380, Чернігівська обл. – 0,0639 (рис. 1).
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Рис. 1 – Динаміка коефіцієнтів місткості БІПІ у ПІНР України та її окремих регіонів
у 2005-2016 рр.
Органи Державної служби статистики України не помічають тенденції
зростання вагомості БІПІ у складі ПІНР і з року в рік не вносять відповідні
статистичні спостереження до своїх планів на рівні держави, регіонів і районів: 1)
обсяги боргових інструментів прямих інвесторів за містами і районами; 2) обсяги
БІПІ за секціями КВЕД-2010; 3) обсяги БІПІ за країнами та їх мегаутворенням
(Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія й Океанія, країни СНД (остання – як
анахронізм серед загальновизнаних частин світу, однак, реальність, яка на
поточний момент прийнята для аналізу). Через це неможливо визначити:
індикатори міжтериторіальної деконцентрації БІ ПІ, індикатори міжгалузевої
деконцентрації БІПІ за основними секціями і розділами КBEД-2010; індикатори
географічної диверсифікації БІПІ за основними мегарегіонами-партнерами, а також
аналогічні індикатори за основними країнами-партнерами.
Таким чином, пріоритетними напрями подолання міжрегіональних
дисбалансів у питанні розширеного й адекватного використання підприємствами
БІПІ у контекті зміцнення економічної безпеки на мікро-, мезо і макрорівнях
управління є: 1) включення до шорічних планів Держстату на усіх рівнях: а)
обсягів боргових інструментів прямих інвесторів за містами і районами; б) обсягів
БІПІ за секціями КВЕД-2010; в) обсягів БІПІ за країнами та їх мегаутворенням; 2)
утримання коефіцієнта місткості БІПІ у ПІНР на рівні 0,2500…0,4999; 3) після
внесення у плани і здійснення відповідних статистичних спостережень, визначення
і моніторингу індикаторів – досягнення рівня 0,5000…0,7500: а) інтегральних
коефіцієнтів міжтериторіальної деконцентації БІ ПІ; б) міжгалузевої деконцентрації
БІПІ; в) географічної диверсифікації БІПІ. Зазначені заходи дозволять успішно
подолати міжрегіональні дисбаланси як використання боргових інструментів
прямих інвесторів, прямих інвестицій нерезидентів у цілому, що суттєво
покращить ЗІР України і, як наслідок – її соціально-економічний розвиток.
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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНА ГРОШОВО-КРЕДИТНА
ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Перепьолкіна О. О., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Грошово-кредитна політика як складова економічної політики держави
здійснює вагомий внесок у функціонування економіки країни. Необхідним є
усвідомлення високої чутливості національної економіки до змін, що відбуваються
у сфері монетарного регулювання. Ця чутливість особливо загострюється у період
нестабільності, коли заходи монетарного регулювання потребують особливої
обережності та виваженості. Кризові явища у функціонуванні сучасної економіки
України мають глибоке коріння, накопичувалися протягом минулих періодів і є
прямим наслідком зволікань із проведенням якісного повномасштабного
реформування економіки. Особливого загострення вони набули протягом 2014-2017
рр. за умов складної соціально-політичної ситуації, анексії Криму, ведення
військових дій на сході країни, які, безсумнівно, ускладнюють ефективне
регулювання економіки, в тому числі й монетарне.
Реалізація ефективної грошово-кредитної політики передбачає обрання
стратегії монетарного устрою, реалізація якої дозволить досягнути стабільності
національної грошової одиниці, що є основною метою монетарного регулювання.
В умовах макроекономічної нестабільності в економіці нашої держави
надзвичайно актуальною є потреба дотримання орієнтирів інфляційного таргетування. Його суть полягає у встановленні допустимих меж інфляційних коливань з
паралельним застосуванням системи заходів для утримання темпів інфляції на
запланованому рівні.
Популярність інфляційного таргетування обумовлена його численними
перевагами порівняно з іншими режимами монетарного устрою. Серед них, по перше, зростання довіри до інституцій монетарної влади, котре є наслідком
прозорості їхнього функціонування через роз’яснення власних дій громадськості;
по-друге, законодавче закріплення цінової стабільності, що не допускає
розповсюдження негативного впливу інфляції на розвиток економічної системи,
реальний ВВП і доходи населення; по-третє, встановлення інфляційного орієнтиру
на тривалий час, який дозволяє підвищити ефективність прогнозування власної
діяльності економічними агентами та знизити їхні ризики; по-четверте,
можливість врахування часових лагів у використанні інструментарію грошовокредитного регулювання, яка підвищує його ефективність; по-п’яте, створення
сприятливого середовища для підтримки сталих темпів росту реального ВВП, що
є наслідком вищезазначених переваг.
Для забезпечення якісного функціонування режиму таргетування інфляції
необхідно забезпечити інституційну незалежність центрального банку, узгод женість монетарної та фіскальної політики, розвинений фінансовий ринок і
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стабільну банківська систему, а також відповідну структуру економіки з низькою
чутливістю до зміни цін на сировину та незначним рівнем доларизації економіки.
Досвід країн, що запровадили таргетування інфляції, показує, що забезпечення
вищезазначених передумов полегшує перехід до стратегії інфляційного
тагретування, але їхня відсутність не створює нездоланних перешкод. Таким
чином, присутність більшості цих передумов є свідченням реалізації ефективної
монетарної політики. Звідси процес їхнього запровадження фактично є шляхом
підвищення ефективності забезпечення нової стратегії грошово-кредитної
політики та засобом підвищення довіри до останньої з боку суспільства. Отже,
ефективність запровадження режиму інфляційного таргетування більшою мірою
залежить від послідовності, швидкості та рішучості запровадження регулятором
його елементів, ніж від початкового стану грошово-кредитної політики та
наявності необхідних передумов.
Суттєвою перевагою порівняно з країнами, котрі зробили цей крок раніше, є
наявні опитування, які вимірюють інфляційні очікування різних економічних
агентів і дадуть змогу НБУ в реальному часі стежити за успіхами його
комунікаційної стратегії і тим, як зміна режиму впливатиме на економічні
очікування українців [1, с. 23]. Національний банк України, на противагу
більшості центральних банків, володіє доступом до результатів опитувань щодо
інфляційних та курсових очікувань не лише професійних експертів-прогнозистів,
але й домогосподарств та фірм. Це дозволяє докладніше вивчити очікування
різних агентів української економіки щодо цільового показника інфляції.
Опитування виявили як певні відмінності, так і подібні риси курсових та
інфляційних очікувань домогосподарств і фірм в Україні. Особливої уваги
Національного банку заслуговує неочікувано сильна кореляція в часі між
очікуваннями змін обмінного курсу та інфляційними очікуваннями, яка
підтверджує тезу про те, що українське суспільство позиціонує обмінний курс як
головний індикатор загальних цінових змін в національній економіці. З огляду на
це процес переходу до режиму інфляційного таргетування повинен супровод жуватись особливою увагою з боку розробників монетарної політики до коливань
обмінного курсу національної валюти з метою уникнення надмірної мінливості
інфляційних очікувань домогосподарств і фірм в Україні.
Основними напрямами підвищення ефективності грошово-кредитної
політики в умовах макроекономічної нестабільності є дотримання орієнтирів
стратегії інфляційного таргетування; забезпечення відповідних макроекономічних
передумов для реалізації даного монетарного режиму; ґрунтовна аналітична
підтримка, що підвищить прогнозованість і керованість сегментів національної
економіки; дотримання передбачуваності та прозорості дій для зростання ступеня
довіри населення та бізнесу до представників монетарної влади в Україні;
розвиток фінансових ринків; підтримка взаємозв’язку стратегії НБУ та
комерційних банків; детінізація вітчизняної економіки, що посилить можливості
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оперативного впливу на ситуацію з метою дотримання проголошених орієнтирів.
Самоусунення Національного банку від питання курсоутворення не додасть
виваженості грошово-кредитній політиці. Орієнтація на цінову стабільність не
забезпечить зниження темпів інфляції за умов фактично нерегульованого
валютного курсу.
Альтернативою валютних інтервенцій як засобу забезпечення попиту на
іноземну валюту мають стати заходи із забезпечення позитивного сальдо
платіжного балансу. Слід, по-перше, розробити урядову програму нарощення
експортного потенціалу, де, окрім освоєння нових ринків збуту, окрему увагу
варто приділити увагу оптимізації структури вітчизняного експорту. По-друге,
необхідно розробити державну стратегію створення інвестиційного середовища та
роботи з іноземними інвесторами, в основу якої має бути покладене інвестиційне
законодавство стимулювального характеру, що спирається на потужні
інвестиційні заохочення, податкові преференції і пільги.
Потребує перегляду й малоефективна практика адміністративних обмежень у
валютному регулюванні, яка не забезпечила ані поповнення золотовалютних
резервів, ані зниження девальваційного тиску. Адміністративна «зарегульованість»
сьогодні – це лише каталізатор тінізації валютного ринку. Натомість, вирішення
проблем дефіциту пропозиції валюти на внутрішньому ринку потребує реалізації
комплексу заходів щодо зниження рівня доларизації вітчизняної економіки,
підвищення ефективності інструментів монетарного регулювання, забезпечення
якісного функціонування фондового ринку, запровадження реформи банківської,
податкової сфери, тощо.
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КОНТРОЛІНГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ТА НСТРУМЕНТІВ
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Петльована А. С., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Хомицький А. І., ст. викладач
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах сучасної ринкової економіки особливо важливого значення для
успішного функціонування та розвитку підприємств набуває оптимізація існуючих
і застосування нових способів та інструментів управління підприємницькою
діяльністю. Саме на етапі управління важливим є поєднання ефективного
контролю й швидкого прийняття обґрунтованих та раціональних управлінських
рішень. Одним з основних прогресивних інструментів фінансово-економічного
управління є технологія контролінгу. На даний час вона активно впроваджується у
діяльність підприємств усього світу. Хоча економісти не дійшли згоди щодо
56

єдиного тлумачення поняття «контролінг», на основі різних підходів все ж було
запропоновано визначення контролінгу як системи заходів управління
підприємством, яка передбачає поєднання обліку, бюджетування, контролю,
стимулювання та організації у всіх процесах діяльності з урахуванням
оперативних і тактичних цілей підприємства. Суть контролінгу полягає у повній
інформаційній, методичній та аналітичній підтримці керівництва, яка, своєю
чергою, має на меті забезпечення досягнення поставлених підприємством цілей та
ефективного функціонування підприємства.
Еволюція технології контролінгу відбувалася в різних регіонах світу
по-різному, що було зумовлено в більшості випадків особливостями національної
економіки країн, внаслідок чого утворилися європейська, американська, японська
та ін. моделі здійснення контролінгу. Однією з найбільш цікавих та дієвих є
остання, на розвиток якої значно вплинула соціальна ментальність японців та
характер ведення бізнесу. Дослідження цих моделей дало змогу зробити висновок,
що їх основною відмінною рисою є те, що в державах Європи серед завдань
контролінгу центральние місце займає внутрішній облік, в США – фінансовий
облік, а в Японії – завдання «впровадження інновацій», що передбачає пошук,
придбання, дослідження та застосування інноваційних технологій та новинок;
«посиленої мотивації» та «росту кваліфікованих кадрів», тобто постійне навчання
та залучення висококваліфікованих працівників.
На вітчизняних підприємствах технологія контролінгу сформувалась та
функціонує впродовж останніх десяти років під впливом провідних закордонних
управлінських моделей, особливо, у практиці великих підприємств, що
спеціалізуються на банківській та страховій діяльності, управлінні корпоративними фінансами, важкій металургії, харчовій та фармацевтичній промисловості
тощо [1].
До основних етапів системи контролінгу в структурі управління
підприємством належать: підготовчий (вибір найбільш оптимальної та раціональ ної моделі контролінгу), активне впровадження контролінгу, заключний (оцінка
отриманих результатів на основі проведення експертизи). Перший етап є
своєрідним фундаментом для впровадження, так як передбачає створення
організаційного забезпечення функціонування системи контролінгу – проектної
команди та її навчання. Крім того, проводяться такі підготовчі заходи, як
діагностика актуальної системи управління на підприємстві, облікової системи,
документообігу, наявної мотиваційної системи працівників, а також відбувається
формування цілей та цільових орієнтирів, інструментарію та бюджету системи
контролінгу [2].
Другий етап передбачає безпосереднє впровадження технології контролінгу
та поступову реалізацію її складових на основі даних, отриманих на підготовчому
етапі. Найголовнішими заходами є забезпечення оперативного й стратегічного
контролю діяльності підприємства та формування інформаційних, методичних,
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організаційних і кадрових підсистем управління з дотриманням усіх принципів
обраної моделі контролінгу. Завершується даний етап впровадженням найбільш
оптимальної системи контролінгу на постійній основі.
Основними завданнями останнього етапу є експертиза контролінгу та оцінка
отриманих в ході застосування цієї управлінської технології результатів.
Фактично отримані показники діяльності підприємства на цьому етапі
порівнюються з отриманими за минулий період та плановими, що дає змогу
визначити ефективність та результативність застосування обраної моделі
контролінгу діяльності підприємства [3].
Оскільки мета контролінгу є похідною від стратегічних цілей підприємства,
він повинен сприяти досягненню основної вартісної (монетарної) цілі
підприємства: оптимізації фінансового результату, максимізації прибутку і
вартості капіталу за умов гарантованої ліквідності. Одночасно з цим контролінг є
інструментом досягнення соціальних та ринкових цілей.
Таким чином, проаналізувавши роль контролінгу у діяльності сучасного
підприємства, можна зробити висновок, що він безпосередньо координує
прийняття обґрунтованих оперативних і стратегічних управлінських рішень та
розроблення стратегій розвитку, а, отже, є запорукою ефективного
функціонування підприємства. Важливою є також універсальність контролінгу як
управлінської технології, тобто охоплення ним елементів економіки, фінансів,
обліку, аудиту, менеджменту, маркетингу тощо [4].
Хоча в нашій країні обсяг застосування та ступінь розвитку системи
контролінгу перебувають на досить низькому рівні (особливо у порівнянні з
країнами Західної Європи і США), враховуючи сучасну нестабільність
зовнішнього економічного середовища, наявність постійної конкуренції та низ ки
економічних ризиків, впровадженням доцільної технології контролінгу надалі не
можна нехтувати, оскільки лише вона дасть змогу підприємствам забезпечити
успішне управління діяльністю та досягнення поставлених цілей.
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новних засобів. Це вимагає постійного контролю за ефективністю використання
основних засобів для потреб управління виробничою діяльністю. Одним із
основних завдань обліку основних засобів є надання повної, правдивої та
неупередженої інформації щодо них.
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або оперативний
цикл, якщо він довший за рік) [4].
Часті зміни чинного вітчизняного законодавства зумовлюють необхідність
удосконалення організації та методики ведення бухгалтерського обліку основних
засобів. Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, єдиною
системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які
охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації [3].
З метою покращення обліку основних засобів на підприємстві, перш за все,
необхідно удосконалити діючу методику нарахування амортизації й обліку зносу;
визначити вплив теперішньої податкової політики; реалізувати оптимальні
завдання, які були поставлені перед обліком основних засобів; розробити та
запровадити удосконалені форми носіїв облікової інформації; розробити та
запровадити схеми документообігу, що дозволять із найменшими затратами
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів забезпечити своєчасне виконання
поставлених завдань; розробити та запровадити раціональну технологію для
вирішення облікових завдань, що забезпечать злагоджене функціонування
облікового механізму.
Бухгалтерський облік основних засобів має забезпечити:
– контроль та зберігання основних засобів;
– правильне документальне оформлення руху основних засобів;
– своєчасне відображення в обліку зносу основних засобів;
– визначення затрат на ремонт та утримання основних засобів:
– правильне визначення результатів від ліквідації, а також збитків від
списання неповністю амортизованих об’єктів основних засобів.
З урахуванням специфічних особливостей основних засобів організацію
обліку необхідно спрямувати на покращення документального оформлення прав
власника на основні засоби, а також операцій з їх придбання, списання, продажу
або передавання; розробку бухгалтерської моделі економічного механізму
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського обліку амортизаційних процесів; збереження основних засобів як
стратегічної частини приватної власності та унеможливлення крадіжок,
розбирання, руйнування об’єктів у процесі їх використання та експлуатації;
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управління основними засобами з метою максимально ефективного їх використання у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства; вивчення
економічних та юридичних наслідків господарських операцій з придбання,
реконструкції, модернізації об’єктів або їх ліквідації [1].
Структура документів і регістрів з обліку основних засобів показує, що, з
одного боку, вони містять застарілі показники, які не формують підсумкової,
узагальнюючої інформації, а, з іншого – у них відсутні показники, необхідні для
складання звітності в умовах застосування П(С)БО 7 «Основні засоби», тому носії
інформації з обліку основних засобів потребують удосконалення як щодо складу,
так і щодо змісту.
Організацію обліку основних засобів потрібно будувати із урахуванням таких
основних факторів:
1) довготривалого терміну використання об’єктів, протягом якого їх
необхідно обліковувати;
2) технічно складної та багатокомпонентної будови, яку необхідно детально
відображати в облікових регістрах;
3) необхідність проведення ремонтів, реконструкції, модернізації основних
засобів призводить до зміни їх первісних характеристик, які потрібно своєчасно
відображувати у регістрах обліку;
4) коштовність об’єктів вимагає адекватної організації процесів їх
приймання, списання, а також обліку наявності, які б забезпечували їх цілісність і
збереження у робочому стані [2].
Отже, теоретичні та практичні засади організації обліку основних засобів
необхідно удосконалювати у напрямі розширення управлінських можливостей.
Основними шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є
реалізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і методів та способів
збирання, обробки й узагальнення облікової інформації, адаптованих до сучасних
умов.
Список використаних джерел
1. Бєлоусов А. В. Удосконалення документального оформлення операцій з основними засобами
/ А. В. Бєлоусов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 3. – С. 46-57.
2. Зюкова М. М. Удосконалення обліку основних засобів : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М. М. Зюкова.
– Харків, 2014. – 21 с.
3. Павлюк І. Бухгалтерський облік переоцінки основних засобів / І. Павлюк // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2015. – № 6. – С. 3-10.
4. П(С)БО 7 «Основні засоби » : наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

60

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У
ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Сало А. В., здобувач
Центральноукраїнський національний технічний університет
Перехід України до інноваційної моделі економіки як економіки знань
змістив вектор уваги на інтелектуальний капітал держави, а, отже, основним
важелем
впливу
на
розвиток
вітчизняної
економіки
виступають
висококваліфіковані кадри.
Оскільки обов’язок підготовки майбутніх кадрів традиційно знаходиться у
компетенції вищої школи, очевидною видається необхідність всебічного сприяння
розвитку вищої освіти та всебічної підтримки її діяльності [1]. Проте,
довгострокове ігнорування проблем вищої школи призвело до майже повного
матеріального та морального занепаду вищих навчальних закладів (ВНЗ), що
стало головною причиною повільної адаптації інституту вищої освіти до умов
інноваційної моделі економіки, в свою чергу негативно вплинувши на її здатність
до забезпечення країни якісними висококваліфікованими кадрами.
З вищесказаного витікає, що першочерговим завданням в напрямку
підвищення загального рівня економіки виступають дослідження проблем вищої
школи з подальшим застосуванням отриманих результатів у напрямку розробки
рекомендацій для покращення показників діяльності сфери вищої освіти України.
Найбільш вагомий вплив на якість підготовки кадрів у ВНЗ мають наступні
фактори:
– рівень фінансування вищої школи;
– матеріально-технічне забезпечення ВНЗ;
– рівень організації навчального процесу;
– рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу.
Беручи за відправну точку вищенаведені фактори, можливим є формування
системи цілей та завдань для реалізації заходів щодо підвищення рівня підготовки
кадрів у ВНЗ України.
Покращення фінансового забезпечення вищої школи. З огляду на низькі
показники ефективності розподілу державних коштів між вітчизняними ВНЗ, про
що говорить скрутне фінансове становище більшості з них, першим кроком в
напрямку державної підтримки вищої школи має бути зміна типу розподілу
державних коштів між вищими освітніми закладами. На сьогодні система
державного фінансування освіти в Україні є максимально наближеною до типу
«фінансування за видатками».
Найбільш ефективним вбачається перехід до моделі фінансування, в основі
якої лежить пряма залежність обсягу видатків від результатів освітньої діяльності
ВНЗ. Такими результатами можуть бути підсумки науково-дослідної діяльності,
висока позиція в рейтингу українських ВНЗ, активна міжнародна співпраця, число
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видатних випускників тощо. Такий перехід стимулював би позитивні зміни одразу
по декількох напрямкам: відбулась би активізація наукової роботи у ВНЗ, що ,
своєю чергою, неодмінно підвищило б якісні показники знань студентів, розвиток
науково-дослідної діяльності відкрив би нові можливості у напрямку залучення
альтернативних джерел фінансування тощо [2].
Зміцнення матеріально-технічної бази ВНЗ. До основних завдань у напрямку
реалізації даної цілі можна віднести: ремонт будівель та навчальних приміщень,
забезпечення ВНЗ сучасною обчислювальною технікою, апаратами та машинами
для проведення науково-практичних досліджень на базі ВНЗ, створення та
введення в дію міжуніверситетської мережі Інтернет. Оснащення ВНЗ сучасною
комп’ютерною технікою є важливою умовою надання якісної освіти, враховуючи
той факт, що на сьогодні майже вся світова господарська діяльність пов’язана з
використанням комп’ютерної техніки та вмінням працювати й опрацьовувати
інформацію в мережі Інтернет. Не менш важливим виступає матеріальне
забезпечення лабораторій, яке включає закупівлю сучасного приладдя та обчис лювальної техніки. Студенти ВНЗ повинні мати можливість отримання не тільки
теоретичних знань, але й практичних навичок.
Удосконалення організації навчального процесу у ВНЗ. Організація
навчального процесу на високому рівні має розглядатись як сукупність таких
методів і шляхів організації навчання, в результаті застосування яких рівень освіти
максимально задовольняє вимоги ринку праці [3].
Одним з основних шляхів методичного забезпечення навчального процесу є
чітко сформована та акцептована стратегія інформатизації навчального закладу,
переорієнтації навчальних планів і програм на новий рівень відповідно до
останніх освітніх нововведень.
Підвищення рівня професійної компетентності професорсько-викладацького
складу. Якісна підготовка кадрів у ВНЗ безпосередньо залежить від
компетентності викладачів, які забезпечують навчальний процес у вищій школі.
Саме тому створення сприятливих умов для професійного розвитку викладачів є
однією з ключових умов надання якісної освіти у ВНЗ. У вітчизняній системі
підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів відсутні чітко
сформовані рекомендації за напрямами підвищення кваліфікаційних характеристик викладачів. Найбільш поширеною і єдиною практикою в окресленому
напрямку діяльності залишаються курси підвищення кваліфікації, які мають суто
формальний характер [4]. Створення постійно діючих програм підвищення
кваліфікації через відкриття курсів на базі університету для системи безперервного підвищення кваліфікації викладачів помітно підвищило б загальний рівень
кваліфікації викладацького складу ВНЗ.
Вищенаведений комплекс заходів дозволить покращити показники
функціонування вищої освіти, зокрема, вищих навчальних закладів, і, як наслідок,
організувати високоякісну підготовку кадрів.
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СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Шатілло А. В., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Лупак Р. Л., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Вивчення податкової системи – невід’ємна складова сучасної економічної
освіти. Податки – це необхідна ланка економічних відносин у суспільстві; основне
джерело дохідної частини бюджетів усіх рівнів та ефективний інструмент
державного регулювання підприємницької діяльності [1, c. 44].
Без знання конкретики податкового адміністрування важко уявити дієвість
схем управління фінансово-господарською діяльністю підприємств. Так, від того,
наскільки раціонально визначено та розосереджено між платниками податковий
тягар залежить успіх індивідуального та корпоративного бізнесу. За змістом
податкової політики можна судити про тип держави, міцність її правових основ і
прагнення бюрократичного апарату, покликаного підтримувати ці основи.
Від того, як в країні налагоджена система оподаткування, залежить стан і
перспективи розвитку бізнес-діяльності. На сьогодні чинне вітчизняне законодавство в сфері оподаткування потребує перегляду, а в умовах сучасної
економічної ситуації країни (наслідки світової економічної кризи) суб’єкти
бізнесу потребують додаткової підтримки держави [5, c. 97].
Регулююча роль податків особливо яскраво проявляється при використанні
податкової політики як фактора розвитку суспільно значущих виробництв. Так,
галузі пріоритетної державної підтримки, наприклад, сільське господарство та
інфраструктурні об’єкти агропромислового комплексу мають щадний режим
оподаткування. Податками, поряд з іншими державними заходами, забезпечується
залучення іноземних інвестицій, впровадження досягнень науки та техніки.
Значущість «малого» сектора для економіки зумовлює наявність державної
системи його підтримки. Пільгове оподаткування характеризується важливою
перевагою, порівняно з іншими видами державного втручання в діяльність
господарюючих суб’єктів, в силу відсутності директивних приписів, що не
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стримує необхідну в ринкових умовах приватну ініціативу. На стадії обміну
податки проявляються як ціноутворюючий фактор, тому виробник, призначаючи
ціну товару, повинен враховувати їх величину. Найменша помилка на цій стадії
загрожує платнику податків серйозними фінансовими втратами у вигляді
штрафних санкцій і пені.
Таким чином, ефективність діяльності платника податків та її фінансовий
результат багато в чому залежать від того, наскільки точно були враховані
системні особливості оподаткування. Саме в цьому проявляється непрямий вплив
податків як інструменту розподілу на відтворювальний процес.
Світовий досвід демонструє різноманітні форми оподаткування підприємств,
що визначають різновекторний вплив на фінансово-господарську діяльність та
зміст яких зводиться до кількох основних методів [4, c. 78].
По-перше, застосовуються спрощені податкові розрахунки та надання
звітності. Такі підприємства не подають декларації про податок на додану
вартість, однак, виплачують податки на доходи, ставка яких залежить від роду
діяльності [1].
По-друге, для малих підприємств використовується принцип сплати податків,
незалежно від рівня отриманого доходу. З 1992 р. у Франції застосовується
система «зарахований податок», що передбачає розрахунок прибутку за
встановленим відсотком до декларованого обігу [3, c. 131].
По-третє, для обчислення податків застосовуються знижена ставка або
прогресивні ставки залежно від рівня отримуваного прибутку (доходу). Малі та
середні підприємства у Франції мають статус юридичної особи та належать
фізичним особам, що сплачують прибутковий податок за ставкою 19,0%
(стандартний податок при цьому становить 33,0%). У Великобританії діє
прогресивна шкала оподаткування: ставка 10,0% поширюється на товариства з
щомісячним доходом до 1520 фунтів стерлінгів, 22,0% – з доходом від 1521 до
28,4 тис. фунтів стерлінгів, 40,0% – з доходом понад 28,4 тис. фунтів стерлінгів
[2, c. 27].
По-четверте, багато країн встановлює більш тривалі строки розрахунків за
податковими зобов’язаннями для невеликих підприємств. Наприклад, у Франції
підприємства з невеликими оборотами сплачують ПДВ не щомісячно, як інші, а
щоквартально.
По-п’яте, використовується спеціальна податкова знижка на амортизацію
будівель та обладнання, а також податкові пільги на інвестиції в інформаційн і
технології, засоби зв’язку та на науково-дослідну роботу. У Великобританії така
знижка дозволяє деяким малим підприємствам віднімати від своєї бази оподаткування до 40%. В США малі підприємства можуть відвести від оподаткування
інвестиції у капітальні активи, якщо їх річний обсяг не перевищує 24,0 тис. дол.
США.
Для малих підприємств велике практичне значення має визначення ступеня
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вигідності тієї чи іншої системи оподаткування. На перший погляд, спрощена
система оподаткування, умовам якої відповідає більша частина суб’єктів малого
бізнесу, більш вигідна у зв’язку з явним зменшенням податкового навантаження.
Проте, насправді не так все однозначно. Для визначення ступеня впливу системи
оподаткування на результати господарської діяльності підприємства необхідний
фінансовий факторний аналіз, що дозволяє врахувати та виявити всі нюанси
такого впливу [1, c. 65].
Вивчивши положення Податкового Кодексу про порядок обчислення і сплати
корпоративного прибуткового і соціального податків, можна дійти висновку, що
загальновстановлена система оподаткування досить складна, вимагає наявності на
підприємстві висококваліфікованого фахівця, який займається веденням
бухгалтерського обліку та податкової звітності, орієнтується у всіх останніх
змінах у сфері оподаткування й бухгалтерського обліку. Як показує практика,
більшість бухгалтерів малих підприємств мають значні труднощі при складанні
податкової звітності, особливо, декларації з корпоративного прибуткового
податку. Можливо, це пов’язано з недостатньою кваліфікацією цих фахівців, а
також частими змінами у податковому законодавстві і формах податкової звітності.
Поряд з системою оподаткування, передбаченою законодавством для всіх
категорій платників податків, суб’єкти малого бізнесу можуть перейти на
спеціальний податковий режим, який встановлює спрощений порядок обчислення
і сплати соціального податку і корпоративного або індивідуального прибуткового
податку. Спрощена система має дві основні переваги: по-перше, мінімізуються
вимоги до ведення бухгалтерського обліку, оскільки основним обов’язковим
регістром є книга обліку доходів, а для юридичних осіб – книга обліку
господарських операцій.
Як показує практика, спрощена система оподаткування найбільш вигідна для
підприємств з відносно невеликою часткою матеріальних витрат і з великою
часткою фонду оплати праці. Саме цим пояснюється її активне поширення в
галузях, що надають послуги. Однак, серед підприємств торгівлі, які мають
невеликий відсоток торгової надбавки, з невеликою часткою фонду оплати праці в
структурі витрат підприємства, дана система може бути невигідна, оскільки не
дозволяє виключити з оподатковуваного доходу витрати, пов’язані з отриманням
сукупного річного доходу (тобто вартість придбаних товарів і по слуг) [5, c. 98].
Таким чином, можна відзначити, що спрощена система оподаткування сприяє
фінансовому успіху підприємства, підвищенню його конкурентоспроможності,
збільшенню доходу від реалізації та прибутку.
У підсумку варто зауважити, що формування та реалізація фінансовогосподарських відносин в економіці держави відбуваються на основі податкових
норм та положень, які повинні мати постійний характер, бути зрозумілими та
виконуваними. Все це й визначає стійкість, інвестиційну привабливість та
стратегічну орієнтацію фінансово-господарської діяльності підприємств.
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Секція 3. Інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку суб’єктів національної
економіки у період трансформаційних перетворень
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бойко І. М., аспірант
Одеський національний політехнічний університет
Проблеми формування й впровадження на підприємствах України
інноваційних стратегій надзвичайно гострі та постійно вимагають серйозних і
сміливих рішень. В умовах переходу на шлях інноваційного розвитку традиційні
методи стратегічного управління вже не відповідають новим вимогам і не в змозі
сприяти забезпеченню ефективної роботи. Підприємство, яке не оновлюється,
неминуче старіє й руйнується. Визначальне значення в організації ефективної
інноваційної діяльності підприємства має формування стратегії, яка орієнтує
керівників підприємства на рішення поставлених завдань в ситуації
швидкомінливих обставин. Це робить освоєння інновацій однією з найважливіших
стратегій підприємства. Ефективно здійснювана стратегія забезпечує підприємству
конкурентні переваги і сприяє набуттю лідируючих позицій на ринку.
Інноваційна стратегія підприємства являє собою одну з функціональних
стратегій, сукупність стратегічних завдань, цілей управління інноваційною
діяльністю і цільових показників ефективності інноваційної діяльності, а також
способів досягнення цілей і критеріїв прийняття управлінських рішень [3].
Інноваційна стратегія відкриває нові можливості для досягнення цілей
підприємства (зростання доходів, поліпшення якості продукції, збільшення
ринкового попиту, розширення або створення нового ринку, завоювання
лідируючого положення в галузі або утримання позиції на ринку) за допомогою
розробки і впровадження продуктових, технологічних та організаційноуправлінських інновацій. Упродовж 2014-2016 рр. частка підприємств, які
займались інноваційною діяльністю за рекомендованими видами економічної
діяльності становила18,4%, у т. ч. здійснювали технологічні інновації 11,8% (5,7%
– продуктові та 10,3% – процесові) [1].
Зміст інноваційної стратегії обумовлюється факторами інноваційної
діяльності підприємства (розмір, галузь, власність та ін.). Інноваційними
стратегіями можуть бути:
1) інноваційна діяльність промислового підприємства, спрямована на
створення нових продуктів, технологій і послуг;
2) застосування нових методів в НДДКР, виробництві, маркетингу та
управлінні (створення, впровадження нових систем управління якістю продукції,
реінжиніринг – створення принципово нових ефективних бізнес-процесів в
управлінні, нові маркетингові і логістичні системи та ін.);
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3) перехід до нових організаційних структур (інтеграція);
4) застосування нових видів ресурсів і нових підходів до використання
традиційних ресурсів [2].
У спрощеному вигляді утримання інноваційної стратегії можна представити у
вигляді такої схеми (рис. 1):

Мета
підприємства

Стратегічний
аналіз

Інноваційна
діяльність

Результати
інноваційної
діяльності

Рис. 1 – Зміст інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства
В процесі реалізації інноваційних стратегій виникають проблеми
фінансового, інвестиційного, адміністративного характеру, а також законодавчі та
організаційні перешкоди. У числі причин, які виступають в якості перешкод
формуванню інноваційних стратегій на підприємствах України, переважають
фінансові. До них відносяться обмеженість у власних коштах, істотні витрати на
впровадження інновацій, слабка фінансова підтримка з боку держави, завищена
ступінь економічного ризику, досить тривалий період повернення вкладених
коштів, недостатність фінансових ресурсів у підприємств-замовників нововведень.
У 2016 р. витрати на інновації в основному здійснювались за рахунок власних
коштів (89,5% загального обсягу фінансування), коштів іноземних інвесторів
(3,1%) та інших джерел (2,9%) [1].
Крім названих, до числа перешкод формуванню інноваційної стратегії слід
віднести також невідповідність йому законодавчої бази; недостатність інформації
про наявні та можливі ринки збуту, а також про нові, більш прогресивні
технології, малоактивний попит на продукцію; неможливість тісної співпраці з
іншими науковими організаціями та підприємствами, відставання в пропозиції
ринком праці персоналу необхідного рівня кваліфікації.
Підводячи підсумок, можна сказати, що існуючі сьогодні механізми
досягнення стратегічних пріоритетів в інноваційній сфері промислових
підприємств є неефективними і вимагають перегляду.
Отже, провідними напрямками формування інноваційної стратегії
промислового підприємства має стати провадженні цілеспрямованої державної
промислової та інвестиційної політики, забезпечення зростання капіталу
національної економіки на новій технологічній інноваційній основі, зміна
технологічної та виробничої структури капітальних вкладень в розвиток
промислових підприємств та їх інноваційну діяльність.
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ІННОВАЦІЇ ТА СФЕРА ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Вівчарук О. М., к.е.н., в.о. доцента;
Забаштанська А. Д., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
Будь-яка наука виникає і розвивається, виходячи з потреб практики, яка
складає основу розвитку теорії. Потреби практики, необхідність вирішення
конкретних завдань стимулюють розвиток наукових знань, тому розвиток теорії
інновації пов’язаний з накопиченням практичного досвіду в стратегіях
підприємств ресторанного господарства та теоретичним його узагальненням.
Дослідження та вивчення різноманітних джерел показало, що не існує сталого
визначення сутності поняття «інноваційний менеджмент». Відомі науковці в
питаннях управління подають різні підходи до визначення сутності даного
поняття. Так, на думку С. Ільїнкової, інноваційний менеджмент – це сукупність
принципів, методів і форм управління інноваційним процесом, інноваційною
діяльністю та персоналом, зайнятим цією діяльністю.
П. Герчикова розглядає інноваційний менеджмент як один з напрямів
стратегічного управління, яке здійснюється вищим рівнем управління компанією.
Виходячи з цього, головна увага в інноваційному менеджменті має бути зосереджена на виробленні інноваційної стратегії і засобах її реалізації. Розроблення та
виробництво нових видів продукції при цьому стає пріоритетним напрямом
розвитку підприємства (фірми, корпорації), оскільки визначає всі інші напрями
його розвитку [2].
Враховуючи погляди значної кількості науковців у питаннях функцій
інноваційного менеджменту закладів ресторанного господарства, на нашу думку,
до функцій, які відображають зміст інноваційної діяльності, належать:
прогнозування (передбачення); формування інноваційних цілей; планування;
координація; організація; стимулювання (активізація); контроль.
У наукових дослідженнях вітчизняних економістів переважає думка, що
«інновація являє собою техніко-економічний процес, який завдяки практичному
використанню продуктів розумової праці – ідей і винаходів, приводить до створення
кращих за властивостями нових видів продукції та нових технологій», а
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«нововведення – це процес доведення наукової ідеї до технічного винаходу, до стадії
практичного використання, що приносить дохід» [1].
Типовий приклад інновацій у підприємствах ресторанного господарства
поданий у табл. 1.
Таблиця 1– Типові приклади інновацій у сфері харчування (побудовано автором за
[3])
Назва інновації
Формат «Кава-шоп»
або концепція
фреш- кава
Чайна концепція або
формат
«Чайний
клуб»
Формат «Суп-хауз»

Розважальна
концепція або
формат «Фестивальресторація»

Організація столів
«дієтичного
харчування»
Система знижок

Загальна коротка характеристика
інновації
Організація підприємств харчування, в
яких можна дегустувати будь-який
кавовий напій та придбати його з собою
або скуштувати напій з тільки що
обсмаженої та змолотої кави
Виведення на ринок підприємств або
різновидів закладів харчування-клубів, в
яких робиться акцент на церемонії подачі
чаю елітних сортів або на дегустуванні
чаю й придбанні його з собою
Створення підприємства харчування, в
якому в широкому асортименті представлені всі найкращі супи світових
кухонь (у меню є також різноманітні
салати, гарніри, рибні та м’ясні страви,
кондитерські вироби)
Створення підприємства харчування з
організацією яскравих розважальних
заходів (показів мод, естрадних шоу)
або у поєднанні з наданням різних
послуг, що створюють і підтримують
творчий настрій у споживачів: музика,
кіно, література, художні виставки тощо

Імовірні переваги від
впровадження інновації
- відносно нова або абсолютно
нова ніша на ринку харчування
України, що обумовлює перспективні
можливості
для
зростання;
- підвищення якості пропозиції
в
результаті
концентрації
основної уваги працівників на
виробництві однієї асортиментної групи страв

- унікальні або майже унікальні
послуги з рекреації та задоволення специфічних уподобань
споживачів забезпечують зміцнення позицій на ринку;
- стратегічні перспективи для
подальшого розширення і ефективного розвитку завдяки стійкому попиту (переважно у
молоді)
Виробництво та реалізація (часом на - зростання попиту;
безоплатній основі для споживачів) - зміцнення позитивного іміджу
дієтичних страв
підприємства харчування;
- підвищення
ефективності
Введення системи знижок
реклами;
- отримання соціального ефекту

Як вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень, система
інновацій та інноваційний менеджмент являє собою сукупність процедур, що
утворюють загальну схему управління інноваційним процесом. Ця сукупність
складається з відповідних функцій управління, кожна з яких розпадається на окр емі
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види роботи (етапи), що пов’язані з багатогранною діяльністю підприємства
ресторанного господарства і виконуються у відповідній послідовності.
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ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Волосов А. М., ст. викладач
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Сучасний інноваційний розвиток економіки став беззаперечною всесвітньою
альтернативою традиційно еволюційному шляху досягнення конкурентних
переваг. Формування, реалізація та розвиток останніх передбачає, в першу чергу,
створення й ефективне використання інноваційного потенціалу всіма без
виключення господарюючими суб’єктами, тобто здійснення ними інноваційної
діяльності. Інноваційна діяльність бізнес-структур втілюється у їх стратегіях
інноваційного розвитку. Не є винятком у цьому сенсі й торгівля, яка надто
залежить від мінливого споживчого ринку. На нашу думку, інноваційна стратегія
торговельного підприємства є цілісною сукупністю стратегічних цільових
установок і завдань, напрямів інноваційного розвитку торговельного підприємства, а також прийомів і методів управління різними складовими інноваційної
діяльності, що забезпечують їх реалізацію.
Основними напрямами певної стратегії інноваційного розвитку торгівлі є:
– посилення ролі сучасних форматів торгівлі, що використовують новітні
технології, володіють конкурентними перевагами за рахунок інтеграції ресурсів,
масштабів діяльності, використання мережевих стандартів, тобто на основі
синергетичного ефекту;
– підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняних
торговельних
організацій і підприємств, національних мережевих структур за рахунок
розширення впливу сучасних форматів і використання інноваційних технологій,
вдосконалення організаційних форм бізнесу;
– посилення ролі торгівлі на основі використання сучасних маркетингових та
інформаційних технологій у формуванні асортименту товарів вітчизняних
виробників щодо збільшення в структурі їх виробництва товарів з новими
споживчими властивостями і вищою якістю;
– використання інновацій в торгово-технологічних, організаційноуправлінських і торгово-операційних процесах;
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– перехід на новий якісний рівень сервісу клієнтів торгівлі.
Інноваційні стратегії вітчизняних торговельних підприємств мають наступні
особливості:
– формуються переважно не на основі проведення НДДКР, а на основі
маркетингу, конкурентного і стратегічного аналізу;
– щільніший (ніж зі сферою матеріального виробництва) взаємозв’язок
інноваційної стратегії підприємств торгівлі з конкурентною, маркетинговою,
асортиментною стратегією;
– відносно невисокий ступінь залежності від державної інноваційної
політики;
– орієнтація значної кількості торговельних підприємств переважно на
розвиток маркетингу і залучення до товарообороту нових ресурсів;
– наявність у сфері торгівлі, і, в першу чергу, роздрібної, великої кількості
дрібних підприємств, які реалізовують інноваційну стратегію спонтанно, без
належного обґрунтування;
– висока швидкість розповсюдження інновацій у сфері торгівлі.
Інноваційні стратегії у сфері торгівлі свідомо й обґрунтовано здебільшого
реалізуються великими підприємствами – роздрібними мережами. Проте, це не
означає необхідності використання наукового підходу й іншими суб’єктами
торговельної діяльності.
На жаль, доводиться констатувати, що для переважної більшості вітчизняних
суб’єктів торговельного підприємництва на сучасному етапі створення й
підтримання стійких конкурентних переваг шляхом втілення стратегій
інноваційного розвитку гальмується низкою серйозних перешкод: недосконалістю
законодавства; дефіцитом інвестиційних і якісних кадрових ресурсів; низькою
якістю й ефективністю корпоративного менеджменту; відсталістю (застарілістю)
матеріально-технічної бази; певним анахронізмом вживаних методів ведення
бізнесу; відсутністю довгострокового стратегічного планування інноваційної
діяльності торговельних організацій; фактичною незацікавленістю менеджменту у
науковому і методичному супроводі інноваційних процесів в торгівлі; недостатнім
рівнем розвитку інфраструктури споживчого ринку.
Зазначені проблеми переходу торгівлі на дійсно інноваційний шлях розвитку
неможливо подолати без формування сприятливого для господарюючих суб’єктів
інноваційного середовища. Безсумнівно, воно є невід’ємною складовою
загального середовища функціонування будь-якого суб’єкта підприємництва та
таким, що забезпечує або гальмує розвиток інноваційної діяльності підприємства.
Інноваційне середовище підприємств торгівлі, як і будь-яке інше, традиційно
поділяється на зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє інноваційне середовище
складається із сукупності господарюючих суб’єктів і рушійних сил, які впливають
на інноваційну діяльність, але не прямо і безпосередньо, а через елементи
макросередовища. Внутрішнє середовище складається з сукупності активних
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суб’єктів і сил, що впливають на можливості підприємства встановлювати і
підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішної співпраці.
Кожне з них може об’єднувати багато макро- та мікрогруп чинників. Так,
наприклад, В. Вострякова, характеризуючи інноваційний потенціал підприємства,
поділяє зовнішнє інноваційне середовище на три макрогрупи: національна
інноваційна система; макроекономічна ситуація, ділова активність та ефективність
антикорупційних заходів; процеси забезпечення глобальної конкурентоспроможності та міжнародної інноваційної активності [1, с. 68]. Проте, такий
поділ, на нашу думку, є не зовсім коректним через те, що навіть самі назви
макрогруп перехрещуються за спрямованістю, характером і ступенем впливу,
наслідками дії чинників. Це, безумовно, не відповідає системному підходу до
дослідження інноваційного середовища.
До складу зовнішніх чинників інноваційного середовища підприємств
торгівлі ми пропонуємо включити чинники за такими ознаками:
– по відношенню до національної економіки: глобального, регіонального,
національного та локального рівнів;
– за впливом на окремі галузі економіки: загальні та галузеві. У групі
останніх можна виокремити чинники, які діють у оптовій, роздрібній торгівлі,
торговельному посередництві;
– за поширеністю ринкових відносин – ринкові та неринкові. Ці угрупування,
у свою чергу, повинні мати розгалужену структуру. До ринкових, перш за все,
потрібно відносити: типи ринку, невизначеність, усі види ринкових ризиків,
мінливість умов ведення бізнесу, якість інформації, відсутність/неефективність
ринкових інститутів тощо. Неринкові чинники мають поділятись на: політичні,
законодавчі, бюрократичні бар’єри (система адміністрування суб’єктів бізнесу);
– зовнішні учасники інноваційної діяльності – споживачі, інвестори,
постачальники, урядові установи, фінансові організації, наукові заклади та інші
стейкхолдери;
– за частотою прояву: умовно-постійні, умовно-змінні, одноразові. Дана
ознака може бути використана і для опису підсистеми внутрішніх чинників.
Інноваційне середовище підприємств складається з інноваційного потенціалу
(ділова активність; імідж і репутація; відносини з клієнтами; обрана інноваційна
стратегія; фінансові можливості; інформатизація внутрішніх бізнес-процесів;
компетенції та здатності; досвід впровадження нових проектів тощо) та
інноваційного клімату (організаційна культура; якість менеджменту на
підприємстві; творча активність, досвід і стиль лідера; ставлення персоналу до
інновацій) на підприємстві. Ми усвідомлюємо, що запропонована нами система
чинників інноваційного середовища підприємств торгівлі не є вичерпною й
остаточною, а потребує ретельнішого розгляду, обґрунтування й удосконалення.
Але й у такому вигляді вона дає змогу створювати методичний інструментарій
управління інноваціями торговельних підприємств.
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Городня Т. А., к.е.н., доцент;
Годунько Р. Б., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Ситуація, що склалася в українському економічному середовищі, створила
передумови для збільшення вимог до формування бізнесу будь-якої форми
власності, а також для поліпшення фінансового стану вже існуючих суб’єктів
економіки та приватного підприємництва.
Управління інвестиційною привабливістю підприємств постійно перебуває в
центрі уваги іноземних та вітчизняних учених-економістів, серед яких О. Амоша,
О. Анісімова, С. Аптекар, І. Балабанов, М. Білопольський, І. Бланк, І. Булєєв,
В. Геєць, Л. Гітман, А. Гойко, В. Гриньова, Я. Єлейко, М. Йохна, В. Краснова,
В. Колосок, Л. Кузьменко, І. Мойсеєнко, О. Олексюк, В. Савчук, М. Чумаченко та ін.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства як комплексного
показника, який характеризує доцільність інвестування засобів у дане
підприємство, насамперед, є необхідною умовою для залучення реальних або
фінансових інвестицій у розвиток підприємства та для створення ефективної
регулюючої системи у загальній економічній сфері країни.
Інвестиційну привабливість слід визначати як комплекс різноманітних
факторів, перелік і вага яких може змінюватись в залежності від:
 цілей інвесторів;
 виробничо-технічних особливостей підприємства, у яке інвестуються кошти;
 економічного розвитку підприємства у минулому, на теперішній час, а
також очікуваного у майбутньому економічного розвитку.
На динаміку інвестиційної привабливості різною мірою впливають
суб’єктивні й об’єктивні фактори [2]. Перші визначаються, головним чином,
класифікацією внутрішніх процесів і характеристик досліджуваного підприємства.
Об’єктивні фактори відображають вплив інвестиційного клімату в державі,
податкової та кредитно-фінансової політики держави, тощо. Але спільним для всіх
є визначення та доведення доцільності інвестицій для інвестора. Запропоновані
визначення інвестиційної привабливості підприємств дають змогу систематизувати процес відбору об’єктів для інвестування, які найбільше відповідають
цілям інвестора, а також визначити фактори, що істотно впливають на розглянуту
характеристику.
Розроблена
концепція
управління
інвестиційною
привабливістю
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підприємства на основі проведення діагностики наведена на рис. 1.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Цілі
управління
інвестиційною
привабливістю:
економічні;
соціальні;
екологічні

Засоби
Методи
управління:
управління
державне
інвестиційною
регулювання;
привабливістю
фінансове
регулювання;
організаційні;
оптимізація
економічні;
податкової системи;
соціальностратегічне
психологічні
управління

Елементи системи управління:
на рівні держави управління інвестиційної політики
та виробничих ресурсів головного
управління економіки обласної
державної адміністрації;
відділ інвестиційної політики і
розвитку соціальної сфери
на рівні підприємства керівництво підприємства і
менеджери різних рівнів
управління

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Функції інвестиційної привабливості:
формування конкурентного середовища;
здійснення різних напрямків НТП;
вирішення проблем зайнятості;
додання ринковій економіці необхідної гнучкості;
пом’якшення соціальної напруженості

Інвестиційне поле
аналіз розвитку економіки;
діагностика фінансового стану
підприємства;
оцінка ефективності інвестування

Рис. 1 – Концепція управління інвестиційною привабливістю підприємства
Так, до фінансово-економічних факторів і резервів підвищення інвестиційної
привабливості пропонується віднести [4]:
– підвищення ефективності використання основних засобів підприємства;
– зростання якості управління кредиторською й дебіторською
заборгованістю;
– зростання ефективності використання оборотних активів;
– удосконалення управління прибутком підприємства;
– запровадження маркетингових заходів та управління якістю;
– підвищення ефективності управління ціноутворенням на продукцію
підприємства;
– зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження
екологічно безпечного обладнання;
– налагодження та якість внутрішнього аудиту.
Слід зазначити, що оцінка ефективності заходів із забезпечення інвестиційної
привабливості підприємства дозволяє виявити величину економічного ефекту,
сформованого з наступних елементів:
1) прискорення оборотності оборотних активів підприємства на базі
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зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості й виробничих запасів [1];
2) впровадження заходів із зміни обсягу коштів на рахунку підприємства, а
також обсягу поточних фінансових інвестицій з метою створення найкращого
співвідношення між оборотними активами у виробничій та невиробничій сферах,
оптимізації ліквідності та платоспроможності підприємства [3].
З огляду на те, що на забезпечення інвестиційної привабливості підприємства
впливає багато факторів, які визначаються ринком, галуззю та регіоном, у якому
функціонує підприємство, доцільним є використання для її оцінки моделі аналізу
ієрархій. Оскільки частину елементів такої ієрархії досить складно кількісно
оцінити, доречним буде використання елементів нечіткої логіки.
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НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
Городня Т. А., к.е.н., доцент;
Пилипців М. І., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасні ринкові умови розвитку економіки України потребують впровадження нових інноваційних технологій, і, як наслідок, випуску нової або оновленої,
удосконаленої продукції для задоволення вимог споживачів. Тому обґрунтування
можливих напрямків формування інноваційної стратегії підприємства є
актуальним і важливим на сьогодні.
Теоретичні та методичні аспекти розвитку інноваційної діяльності
підприємств висвітлені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: Ф. Валента,
А. Галчинського, А. Гриньова, В. Гриньової, П. Друкера, П. Завліна, С. Іллєнкової,
С. Ілляшенка, А. Пригожого, В. Савчука, Й. Шумпетера та ін. Але, разом з тим,
проблема порівняння новітніх напрямів формування інноваційної стратегії
потребує подальших наукових досліджень і прикладних розробок, оскільки вона
пов’язана з фінансовим ризиком.
Поняття «стратегія» у сучасному розумінні – це довгостроковий курс
розвитку підприємства, спосіб досягнення цілей, який воно визначає для себе,
керуючись власними міркуваннями в межах своєї політики. Метою стратегії є
забезпечення не стільки поточного успіху, скільки прискореного постійного
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розвитку організації в умовах конкуренції, лідерства на ринку [3].
Під інноваційною стратегією розуміють погоджену сукупність інноваційних
рішень, що здійснюють визначальний вплив на діяльність підприємства і мають
довготермінові та нерідко важкозворотні наслідки. Інноваційна стратегія
забезпечує ефективну динаміку розвитку процесу відтворення на підприємстві [4].
Особливість інноваційної діяльності як одного з різновидів підприємницької
діяльності полягає в тому, що вона є діяльністю підвищеного ризику порівняно зі
звичним підприємництвом. Такий ризик обумовлений новизною, творчим
характером науково-технічної роботи, можливістю отримання як позитивного, так
і негативного результату [1].
При виборі інноваційної стратегії визначають цілі, що пов’язані з
досягненням стратегічних цілей підприємства. Цілі інноваційної стратегії – це
система основних орієнтирів довгострокової інноваційної діяльності, у
відповідності до якої розробляється інноваційна стратегія, вибираються найбільш
ефективні шляхи її досягнення і формується портфель інноваційних проектів для
довгострокового інвестування.
Інноваційна стратегія підприємства має такі притаманні їй риси: процес її
розробки закінчується формуванням загальних напрямків, які спроможні
забезпечити його економічне зростання; для неї істотним є посилення зворотного
зв’язку, що дозволяє здійснювати пошук найбільш обґрунтованих рішень з безлічі
нових альтернативних варіантів та корегувати раніше сформульовані стратегічні
цілі інноваційного розвитку; їй притаманна невизначеність тощо.
Інноваційна стратегія підприємства засновується на таких принципах, як:
врахування змін зовнішнього середовища; багатоваріантність; альтернативність;
специфічність; наявність стратегічних та оперативних завдань.
Інноваційна стратегія підприємства визначається такими найвагомішими
складниками, як об’єкт і набір ресурсів, які має підприємство, ринковими
позиціями та загальногосподарською структурою (контрольована частка ринку,
доступ до джерел фінансування й сировини, стан конкурентоспроможності).
Об’єктами інноваційних стратегій підприємств можуть бути: інноваційна
діяльність, спрямована на одержання нових продуктів, послуг і технологій;
маркетинг й управління; перехід до нових організаційних структур; застосування
нових видів ресурсів і нових підходів до використання традиційних ресурсів.
При розробці інноваційної стратегії необхідно враховувати такі її
особливості:
– стратегії підприємств перебувають під впливом змін у навколишньому
природному середовищі;
– стратегії дають змогу встановити, яким чином можна ввести в дію наявний
потенціал з урахуванням існуючих та очікуваних у майбутньому подій, щоб
можна було ефективно задіяти можливості підприємства;
– стратегія підприємства дає лише загальний напрям його розвитку, тому їх
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потрібно доповнювати заходами тактичного порядку;
– мета стратегії підприємства – формування стійкого успіху й переваг перед
конкурентами.
Формуючи стратегію інноваційного розвитку, сучасне підприємство
використовує комплексний підхід на основі двох складових [3]:
– ринкової складової, яка передбачає всебічний аналіз зовнішнього середовища підприємства та врахування макрофакторів, адже підприємство чітко
націлене на ринки збуту своєї продукції та пошук нових комерційно привабливих
сегментів ринку;
– ресурсної складової, яка головний фактор успіху вбачає в ефективному
використанні ресурсів підприємства та передбачає оцінку його сильних і слабких
внутрішніх сторін.
Покажемо складові інноваційної стратегії підприємства за низкою напрямків
у табл. 1.
Таблиця 1 – Складові інноваційної стратегії підприємства [2]
Напрямки
стратегії
Цільовий
ринок

Заходи

Збільшити частку ринку, зробивши ставку на зацікавлених споживачів
конкретної продукції
Забезпечити привабливість послуг за рахунок збільшення гарантійного
Позиція товару
терміну експлуатації та надання комплексів послуг
Асортимент
Розширення номенклатури послуг і підтримки високої конкурентотовару
спроможності з метою заповнення ринкових сегментів
Провадити політику гнучких цін, здатних швидко реагувати на зміни цін
Ціноутворення
конкурентів і переваг споживачів. Розробити програму зі зниження цін
Розгорнути нову рекламну кампанію, орієнтовану на цільовий ринок, з
Реклама
урахуванням стратегії щодо положення товару на ринку
Просування
Збільшити бюджет на просування товару; брати активну участь у виставках та
товару
інших формах просування товару
Стимулювання Розробити процедуру надання продукції в кредит, а також систему гнучких
збуту
знижок та надбавок залежно від умов надання послуг
Маркетингові
Замовити аналіз ринку товару, що виробляється, фірмі, яка спеціалізується на
дослідження
проведенні маркетингових досліджень

Інноваційна стратегія підприємства може охоплювати декілька аспектів,
пов’язаних з діяльністю підприємства, включати такі види інновацій, як:
продуктові, технологічні, організаційні, соціальні. Реалізація однієї стратегії може
потребувати об’єднання різних видів інновацій.
Отже, реалізація інноваційної стратегії завжди пов’язана з певними
складностями у проектному, фірмовому та корпоративному управлінні, що
обумовлено наступними чинниками:
- підвищенням рівня невизначеності результатів, що вимагає розвинення
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функції управління інноваційними ризиками;
- підвищенням інвестиційних ризиків проектів, оскільки у портфелі
інноваційних проектів переважають середньострокові та довгострокові проекти,
що потребує пошуку більш ризикових інвесторів;
- посиленням потоку змін на підприємстві у зв’язку з інноваційною
реструктуризацією.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дуляба Н. І., к.е.н., доцент;
Дропка О. М., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Національний університет «Львівська політехніка»
В середовищі зростаючої конкуренції у сфері торгівлі, зокрема, в умовах
європеїзації економіки України, інтеграції в ЄС, важливим постає питання
підвищення ефективності та посилення конкурентоспроможності діяльності.
Підприємства у сфері торгівлі повинні, передусім, орієнтуватися на зміни у
потребах споживачів, пристосовуватися до запитів споживчого ринку.
У ХХІ ст. саме інтелектуальний товар – технології, алгоритми, програми –
стає інноваційною продукцією. Тому важливим аспектом діяльності торговельних
підприємств є розробка, розвиток та застосування нововведень в торговельних
процесах.
Неможливо дати точне визначення сутності інноваційного розвитку
торговельних підприємств, оскільки поняття інноваційного розвитку та інвестицій
має безліч трактувань в науковій літературі. Так, Й. Шумпетер, що вперше ввів
термін «інновація», визначає її як втілення наукового відкриття, технічного
винаходу в новій технології або новому виді виробу; нову функцію виробництва,
її нову комбінацію; новий товар, з яким споживач ще не знайомий, або нову якість
товару; новий метод виробництва, нову організацію, відкриття нового ринку [5, с.
101].
За К. Фріменом, інновація – технічна, дизайнерська, виробнича, управлінська
та комерційна діяльність із виготовлення нових (удосконалених) товарів чи перше
комерційне використання нових (удосконалених) процесів або обладнання [5, с. 101].
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П. Друкер під цим поняттям має на увазі зміни, які ймовірніше за все міс тять
у собі підприємницькі можливості [1, с. 27].
Закон України «Про інноваційну діяльність» трактує інновації як
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,
продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [4].
Поняття інновацій у сфері торгівлі також має багато визначень. Зокрема,
Н. Ващенко вважає, що «інновація» у торговельній сфері – це отриманий
корисний результат від комерціалізації творчих ідей персоналу на стадіях
закупівлі, зберігання та продажу товару на ринку, який досягається завдяки
сформованому та реалізованому потенціалу підприємства на основі генерації
знань персоналу та розвитку його підприємницьких здібностей, використання
новітніх форм і методів організації праці та управління, що дозволяє забезпечити
інтенсивний розвиток підприємства, збільшити прибуток та обсяг збуту товару
[3, с. 103].
Інновація в торгівлі, за В. Іжевським, трактується як кінцевий результат
інноваційної діяльності; вона виступає у вигляді вдосконаленого організаційноуправлінського та торгово-технологічного процесу з метою досягнення
економічного та соціального ефекту [3, с. 103].
Є. Лукашина та М. Лукашин визначають інновації в торгівлі як нові або
вдосконалені товари або послуги, впровадження яких дозволяє отримати
економічний, соціальний та інші види ефекту [3, с. 103].
Ю. Рижкова під інновацією у сфері послуг зазначає впровадження нових або
значно змінених послуг або способів їх надання чи як впровадження нових або
значно змінених товарів (у випадку, коли інновація в послугах може призвести до
впровадження нових товарів). Що стосується галузі торгівлі, то під послугою
мається на увазі продаж товару [3, с. 104].
Дискусійність деяких визначень полягає у обов’язковості отриманого
корисного ефекту, оскільки не завжди результат від впровадження інновації буде
позитивним (тобто отримання користі для суб’єкта, який її споживає, чи
рентабельності для суб’єкта, що її впроваджував). Окрім того, у ряді визначень
акцентується увага на понятті результату, хоча інновація – передусім, ідея, яка
може спричинити результат.
Аналізуючи наведені поняття, можна дійти висновку, що для інновацій в
торгівлі відсутній акцент на створенні нового, а увага переноситься на
вдосконалення, введення значно змінених товарів, послуг, способів їх надання в
діяльність, що відходить від класичного визначення Й. Шумпетера. Це
пояснюється специфікою сфери торгівлі, де інновації переважно поліпшуючі, а не
радикальні, і не існує чіткої межі між безпосередньо інноваціями та традиційними
змінами і покращеннями.
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Зокрема, для інноваційного розвитку торговельних підприємств характерні
неглибокі інновації, розроблені зовнішнім персоналом, висока швидкість
впровадження та отримання результату від інновацій порівняно зі сферою
виробництва, орієнтація інновацій на процес. Крім того, інновації у сфері торгівлі
нові для окремого підприємства, а не глобальні, є імітуючими, тому не
потребують значного зовнішнього фінансування.
Узагальнюючи різні підходи до визначення сутності інноваційного розвитку
торговельних підприємств, можна означити його як процес спрямованої
закономірної зміни стану підприємства у сфері торгівлі на основі його потенціалу,
джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для інтенсивного розвитку шляхом реалізації ідей, уміння знаходити нові рішення та у
результаті винаходів.
В сучасних умовах в економіці України інноваційний розвиток торговельних
підприємств повинен здійснюватися за двома напрямами: науково-технічним
(матеріальний аспект) і організаційно-управлінським (нематеріальний аспект)
[1, с. 9].
Інновації у сфері торгівлі повинні не лише іти в ногу з часом,
концентруючись на сервісі, зручності та якості обслуговування споживачів,
застосуванні сучасних нових форматів торгівлі, впровадженні автоматизованих
систем, а й бути організаційними, які полягають у розробленні інноваційної
політики на підприємствах торгівлі.
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СИСТЕМНІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Заярна Н. М., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах постіндустріалізації, глобальних змін світового господарства та
світової невизначеності для національної економіки ключовим завданням є ство81

рення умов, які б, внаслідок формування і реалізації успішних реформ, призвели
до стабільного економічного зростання. Серед сукупності факторів для
забезпечення стабільного розвитку національної економіки пріоритетне значення
мають інтенсивні (інвестиції, інновації). Відповідно відкритість економіки
України та необхідність її інтегрування у світове економічне середовище як країни
з конкурентоспроможною економікою загострює необхідність якнайшвидшого
впровадження інноваційної моделі розвитку.
Інноваційний тип розвитку характеризується перенесенням акценту на
використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску
високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними й управлінськими
рішеннями в інноваційній діяльності, що стосуються як мікро-, так і
макроекономічних процесів розвитку – створення технопарків, технополісів,
проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї виробничої
діяльності, софтизації та сервізації економіки тощо.
Актуальність якнайшвидшого впровадження інноваційних процесів у
діяльність суб’єктів економіки України підтверджується тим, що історично наша
держава мала потужний виробничо-ресурсний потенціал, використання якого
дозволило б у максимальній мірі забезпечити потреби внутрішнього споживання
за рахунок товарів, виготовлених на внутрішній території, а також значно
наростити обсяги експорту, покращивши таким чином місце держави в системі
міжнародного поділу праці. Проте, недостатньо ефективна державна структурна
та інноваційна політика призвели до надмірного насичення внутрішнього ринку
імпортною продукцією та витіснення вітчизняного товаровиробника, що критично
загрозливо для безпеки національної економіки (особливо таких її складових, як
макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, соціальна та продовольча).
На рис. 1 чітко простежуються негативні тенденції, пов’язані зі зниженням
часток інноваційної продукції в загальних обсягах реалізації товарів (робіт,
послуг). Так, у 2015 р. частка інноваційної продукції у загальних обсягах
реалізованої в Україні продукції становила лише 1,4% та зменшилася до 2005 р. на
5,1 в.п. (у кількісному вираженні – у понад 4 рази). Тут простежується подвійна
загроза. По-перше, це засвідчує зниження спроможності або мотивації до
розробки та виведення на ринок вітчизняними підприємствами товарів з ознаками
інноваційності. По-друге, це характеризує зниження ефективності інноваційної
діяльності, адже частка таких товарів зменшується, а обсяги фінансування
інновацій не надто високими темпами, але все ж зростають. Більше того, для
2009-2010 рр. та 2012-2015 рр. був характерний спад і обсягів реалізованої
вітчизняними суб’єктами господарювання інноваційної продукції – до 23,1 млрд
грн (на 50,6% менше, ніж у 2008 р.). Це теж негативно і на це слід зорієнтувати
більш дієву та виважену державну політику, адже до 2008 р. обсяги виробництва
та продажу інноваційної продукції стабільно зростали (темпи зростання за період
2005-2008 рр. в середньому на рік становили 122,7%) та за рахунок цього було
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досягнуто зростання обсягу і частки вітчизняних інноваційних товарів, реалізо ваних на зовнішніх ринках (на 1,6 в.п.). Та все ж до 2015 р. частка інноваційної
продукції, реалізованої за межі України, зменшилася до 47,0%.
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Рис. 1 – Обсяги реалізованої інноваційної продукції та їх частки в Україні
у 2005-2015 рр. [1, с. 169-173; 2, с. 220-224, 226-227]
До системних загроз розвитку інвестиційно-інноваційній діяльності в
економіці України можна віднести й погіршення інфраструктури здійснення та
підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності в державі. Адже в період
трансформаційних змін в Україні було втрачено багато великих промислових та
техніко-впроваджувальних зон, високотехнологічних виробництв, суттєво
знижено інноваційний та науково-технічний потенціал, чисельність суб’єктів (та
їх можливості) інституціональної інфраструктури інноваційної діяльності.
Відомо, що характерними особливостями інноваційної діяльності є її висока
витратомісткість та залежність від інвестицій, ризиковість і значний період
окупності вкладених коштів, наявність матеріально-технічного та інтелектуальнокадрового потенціалу інноваційно активного суб’єкта господарювання. Відтак, її в
належній мірі можуть здійснювати лише ті економічні агенти, що мають доступ до
інвестицій або можуть профінансувати такі роботи за кошти, залучені із зовнішніх
джерел (бюджетних, підприємницького сектору, нерезидентів, безпосередньо
освітніх та науково-дослідних структур, тощо).
Як бачимо (рис. 2), спостерігається доволі тісна кореляція між зміною обсягів
фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні та обсягами їх
виконання, що підтверджує залежність науково-дослідної діяльності, як важливої
передумови створення і впровадження інновацій, від витрат на неї.
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Рис. 2 – Індекси обсягів наукових та науково-технічних робіт та їх фінансування
в Україні у 2005-2015 рр. [1, с. 65, 103; 2, с. 116, 220-224]
Саме тому як негативну тенденцію слід трактувати факт зменшення індексів
фінансування та виконання науково-дослідних робіт в Україні упродовж
2011-2015 рр. Це суттєвий системний макроекономічний ризик, який чинить
демотиваційний вплив на науково-дослідну, а через неї – на інноваційну
діяльність вітчизняних суб’єктів національного господарства, призводить до
погіршення інвестиційного середовища для здійснення дослідницької діяльності
та впровадження її результатів у реальне виробництво.
Відтак, ці макроекономічні тенденції вважаємо негативними та такими, що
обумовлюють системні загрози інвестиційно-інноваційній діяльності вітчизняної
економіки, оскільки подальший спад аналізованих показників може призвести до
т. зв. «точки неповернення», коли відновити не лише обсяги, але й потенціал
інноваційної діяльності буде складно.
Своєчасне виявлення та нейтралізація ризиків дозволяє посилити стабільність
державної політики управління розвитком та забезпеченням конкурентоспроможності суб’єктів економіки, а через нього – національного господарства
загалом.
Список використаних джерел
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА
ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ У ПРАЦЯХ ДЖ. МАЙЕРА ТА П. САЛОВЕЯ
Кліпкова О. І., к.е.н., ст. викладач
Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти»
Київського національного університету будівництва і архітектури
Уведення поняття емоційного інтелекту сприяло інтенсифікації досліджень,
спрямованих на операціоналізацію емоційно-інтелектуального базису індивідів,
дослідження їх адаптивних функцій та адаптаційного потенціалу [3]. У наш час
проблема емоційного інтелекту активно обговорюється та висвітлюється у працях
вітчизняних вчених І. Андрєєвої, О. Власової, С. Дерев’янко, Г. Гарскової,
Н. Ковриги, Д. Люсіна, М. Манойлової, Е. Носенко та ін.
Класичне визначення поняття «інтелект» за Д. Карузо сформульовано
наступним чином: інтелектом є вміння діяти цілеспрямовано, раціонально та
ефективно з метою досягнення успіху в певних умовах. Загальний та емоційний
інтелект мають одну спільну мету.
З 90-х років ХХ ст. з’явився новий термін – «емоційний інтелект» (EQ). Його
ввели в ужиток американські психологи П. Саловей і Дж. Майєр. Вони
опублікували в 1993 р. спільну працю «The intelligence of emotional intelligence»,
де обґрунтовується концепція емоційного інтелекту. На їх думку, «емоційний
інтелект – це такий тип соціального інтелекту, який використовує здатність
моніторингу своїх власних емоцій та емоцій інших людей для того, щоб
розрізняти їх і застосовувати дану інформацію для управління власним мисленням
і діями» [5].
Історія розвитку концепції емоційного інтелекту налічує менше, ніж три
десятиліття; при цьому навіть у рамках такого незначного з погляду науки
проміжку часу можна виділити декілька етапів її становлення та розвитку:
1990 рік – вперше представлено поняття емоційного інтелекту та наведено
його чотирьохкомпонентну модель, що отримала назву «модель здібностей».
Модель була розроблена Дж. Майером та П. Саловейєм;
1995 рік – на основі теорії Майера-Саловея та крос-культурних емпіричних
досліджень представлено «змішану модель» емоційного інтелекту Д. Гоулмана та
«модель емоційного та соціального інтелекту» Р. Бар-Она;
1996 рік – презентація першої психодіагностичної методики дослідження
емоційного інтелекту Р. Бар-Она;
2000 рік – до нашого часу – активний розвиток інструментарію дослідження
та розвитку різноманітних аспектів емоційного інтелекту: психофізіологічних,
психологічних, соціальних, культурних [2].
Результати досліджень етимології поняття «емоційний інтелект» дали змогу
дійти висновків про те, що емоції лідера впливають на його поведінку:
породжують мотивацію, надихають на творчість, покращують продуктивність
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праці, пробуджують високі почуття відданості справі. Те, як ефективно лідер
управлятиме своїми почуттями, зможе розбиратися у власних емоціях:
розпізнаватиме їх, використовуватиме для досягнення групових цілей, залежить
від рівня його емоційного інтелекту [1].
Згідно з результатами досліджень Дж. Майера і П. Саловея, «люди, що
володіють високим рівнем емоційного інтелекту (EQ), здібні до швидшого
прогресу в певних областях і ефективнішого використання своїх здібностей» .
Основна думка книги полягала в тому, що, хоча емоції та інтелект зазвичай
протиставляються, насправді вони взаємозв’язані, переплетені і дуже часто досить
тісно взаємодіють. Від успіху даної взаємодії безпосередньо залежить успіх
людини в багатьох сферах життя та діяльності [4]
Для оцінки емоційного інтелекту Дж. Майером, П. Саловеєм та Д. Карузо
була створена методика MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence
Test), побудована як об’єктивний тест інтелекту, що охоплює два субтести на
кожну «гілку» емоційного інтелекту авторської концепції.
Крім чотирьохкомпонентної моделі Дж. Майера, П. Саловея та Д. Карузо,
існують інші визначення емоційного інтелекту як здібностей. Зокрема, К. Ширєр
пропонує визначення емоційний інтелект через оцінку точності сприйняття
емоційних подій та комунікативну здібність (ефективне аудіювання та мовлення).
Список використаних джерел
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ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА
ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО АКТИВІЗАЦІЇ
Ковтун Н. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Обмеженість традиційних (ресурсних) чинників економічного розвитку
обумовлює потребу пошуку інструментів забезпечення позитивної економічної
динаміки, насамперед, на основі інновацій, що відповідає тенденціям розвитку
сучасної економіки – економіки, в якій відбувається виробництво й використання
нових знань, перетворення їх на повноцінний фактор виробництва, який відіграє
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провідну роль у системі усіх факторів виробництва. Це мають бути інструменти
активізації інноваційної діяльності на усіх рівнях господарювання та управління,
яка має надати економічному розвиткові інноваційного характеру.
Інноваційна діяльність – це процес, спрямований на реалізацію результатів
завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних
досягнень у новий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий
або вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній
діяльності, а також у пов’язані з цим додаткові наукові дослідження та розробки.
Власне інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери. Натомість, інноваційний розвиток – це процес структурного
вдосконалення національної економіки, який досягається переважно за рахунок
практичного використання нових знань для зростання обсягів суспільного
виробництва, підвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної
конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві.
У світовій практиці для підтримки інноваційної діяльності вироблено значну
кількість інструментів. Їх можна класифікувати таким чином:
1) засоби прямої фінансової підтримки інноваційних процесів (безпосереднє
фінансування утворення нових галузей, наукоємних виробництв, тощо за рахунок
коштів державного бюджету, зокрема, на державних підприємствах; ініціювання
створення та фінансування науково-дослідницьких програм, наукових центрів
шляхом конкурсного відбору; надання безпроцентних чи пільгових позик та
грантів; державне замовлення на інноваційні продукти; дотації за рахунок
державного бюджету для визначених галузей, виробництв чи технологій;
компенсація банківського процента цілком чи його частини в разі спрямування
позики на фінансування інвестицій у технологічні інноваційні зміни; державні
виплати провідним науковим центрам та науковцям; компенсація науководослідним установам витрат, пов’язаних з налагодженням інформаційного
забезпечення (підключення до мережі Інтернет, організація передплати
зарубіжних видань для бібліотек, тощо));
2) податкові пільги для інноваторів (зниження ставок податку на прибуток
підприємств; податковий кредит інноваційним підприємствам; зменшення суми
прибутку до оподаткування шляхом виключення з нього вартості досліджень чи
освоєння нової технології; звільнення від деяких відрахувань до бюджету;
звільнення від сплати податку на прибуток, який отримано власниками майнових
прав інноваційних та венчурних фірм; відстрочка сплати імпортного мита чи
звільнення від його сплати в разі ввезення товарів для реалізації інноваційного
проекту; пільгова амортизація для фірм, визначених як інноваційні);
3) правові, інфраструктурні, економічні та політичні інструменти підтримки
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інновацій (удосконалення законодавства про авторське право, патентних відносин;
введення системи сертифікації та стандартів, що заохочує споживання
інноваційних товарів, товарів харчування високої якості, нових медичних,
будівельних, телекомунікаційних, рекреаційних, туристичних, транспортних
послуг, тощо; розвиток та підтримка системи освіти в країні: закладів загальної
освіти, університетів, спеціальної фахової підготовки, системи безперервного
навчання і перекваліфікації робочої сили, курсів профільного тренінгу та
менеджменту; тимчасовий дозвіл на монополію виробника інноваційних товарів
та впровадника інноваційних технологій, або, навпаки, обмеження монопольного
становища, що зменшує витрати становлення нових виробників товарів чи послуг;
створення державної інформаційної інфраструктури, розширення доступу до
інформаційних мереж та банків даних, бібліотек; надання державних замовлень
підприємствам для гарантування компенсації витрат на фінансування інновацій;
здійснення державного лобіювання інтересів українських виробників інноваційної
продукції на міжнародному рівні, застосування відповідного торговельного
режиму та регулювання валютних курсів).
Ці інструменти де-юре (в Законах України «Про інноваційну діяльність» [1]
та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [2] ) закладені в
основу механізму інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання
України, альтернативи якій, в умовах глобалізації, в постіндустріальну епоху та на
етапі 4-ої НТР, немає. Однак, незважаючи на такий потужний арсенал
інструментів, передбачених для активізації інноваційної діяльності, економічна
динаміка в Україні досі не набула сучасної постіндустріальної спрямованості
інноваційного розвитку. Свідченням цього є те, що Україна у глобальному
рейтингу інноваційності Global Innovation Index у 2017 році посіла лише 50 місце
серед 127 країн, причому за окремими компонентами індексу – «інноваційні
зв’язки», «засвоєння технологій», «креативні товари і послуги», «вплив знань» –
український бізнес перебуває на дуже низьких позиціях [4]. А це, своєю чергою, і
зумовлює той факт, що і в рейтингу глобальної конкурентоспроможності Global
Competitiveness Index Україна посіла аж 85 місце із 138 [3].
Результати економічного розвитку України за останні 5 років дають підстави
стверджувати, що економіка України знаходиться в стані стагнації. При цьому
традиційні чинники економічного зростання, які грунтуються переважно на
залученні нагромаджених ресурсів, практично вичерпані; належних зрушень в
структурі економічної системи, які перевели б національну економіку в режим
зростання, яке ґрунтується на інвестиційно-інноваційному створенні нових
ресурсів, поки що не відбулося. Так вітчизняна промисловість на третину відстає
від показників ЄС, за часткою високотехнологічної продукції в експорті
відставання складає 4-8 рази, за енергоефективністю виробництва відставання
становить 10 разів. Завдяки впровадженню нових технологій приріст ВВП в
Україні становить лише 0,7% (у розвинених країнах цей показник становить
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60-90%) [5]. Враховуючи це, нагальною постає проблема модернізації української
економіки з метою підвищення технологічного рівня експорту та якісних
характеристик вітчизняної продукції, яка постачається на внутрішній ринок, що
необхідно для забезпечення конкуренції з імпортованими товарами не тільки за
ціновими, але й за якісними характеристиками. Саме на виконання цього
стратегічного завдання має бути спрямована інноваційна політика України. При
цьому модернізація української економіки на засадах інноваційного розвитку має
забезпечуватися комплексним застосуванням усіх вище перелічених важелів
економічної політики, насамперед, для забезпечення:
1) розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та його ядра
– великих корпорацій, його здатності до концентрації та перерозподілу коштів у
пріоритетні напрями;
2) слідування державним пріоритетам розвитку освіти, науки і технологій;
3) повноцінної інтеграції в глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю
наукоємними товарами та інтелектуальною власністю.
Зволікання в цьому напрямі ставить під загрозу перспективи подальшого
більш динамічного економічного зростання та подолання на цій основі ганебної
(за таких природно-ресурсного та людського потенціалів) бідності нашого
населення, яскравим свідченням чого є фактичний (за даними ЮНКТАД в 2016
році [5]) параметр такого ключового індикатора соціально-економічного розвитку
країни як ВВП на душу населення в обсязі близько 2000 $, що у 6 раз менше, ніж у
нашого сусіда Польщі та в 5 разів менше від середньосвітового значення цього
показника.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Кузьменко О. В., к.е.н., доцент
Університет ім. Альфреда Нобеля
Для забезпечення ефективного функціонування підприємства на сучасному
етапі важливою є його інноваційна активність. Розвиток національної економіки в
умовах жорсткої конкуренції під впливом глобалізаційних процесів викликає
необхідність посилення інноваційної активності господарюючих на ринку
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суб’єктів, що дозволяє знижувати інноваційні ризики за рахунок реалізації
відповідної стратегії підприємств.
Розвиток поняття «інноваційна активність» пов’язаний, по-перше, із зміною
самого механізму інноваційного процесу; по-друге, із виникненням серйозних
змін у трактуванні його основи, цілей, сутності та практичній реалізації. Так,
першою країною, яка зрозуміла зміни тенденцій світового виробництва, була
Японія, що привело країну до числа світових лідерів у галузі інноватики.
Інноваційна активність підприємства – це специфічна оцінка інтенсивності
інноваційної діяльності підприємства як основного фактора його розвитку та
нагромадження абсолютних конкурентних переваг. Отже, основними базисами
інноваційної активності є інноваційна діяльність, активність діяльності фірми та
потенціал підприємства. Активність діяльності фірми – це характеристика
компанії, що відображає взаємозв’язок між заданим змістом діяльності та її
результатами [1].
Інноваційна діяльність промислових підприємств вже давно стала головною
умовою їх конкурентоспроможності та вимагає системного управління. Сучасні
інноваційно-активні підприємства – це підприємства, які витрачають на інновації
значні фінансові реcурси, одночасно реалізують ряд інноваційних проектів,
постійно нарощують кадровий потенціал інноваційної діяльності. Однак,
інноваційний розвиток не став однією з головних ознак зростання українських
підприємств. Певні позитивні тенденції тимчасово спостерігалися, але швидко
змінювалися протилежними. Тобто інноваційні процеси на українських
підприємствах є нестійкими та позбавлені чітких довгострокових стимулів.
Ефективність інноваційної діяльності підприємств є результатом впливу
різних факторів. Так, основні фактори, які перешкоджають інноваційній
активності підприємств, можна поділити таким чином [3]: відсутність власних
коштів у підприємств (15,6%); високі витрати на інноваційну діяльність (13,3%);
відсутність фінансування із зовнішніх джерел (8,4%); домінуюча роль на ринку
окремих підприємств (7,7%); труднощі пошуку партнерів щодо інноваційної
діяльності (5,5%); незначний попит на інноваційні товари чи послуги (4,6%).
Врахування зазначених факторів дозволяє формувати стратегічну і тактичну
програму дій, яка забезпечує нарощування, оптимізацію або використання
інновацій.
Звичайно, за умов сучасного розвитку конкуренції, наслідків глобалізації і
мінливості конкурентного середовища не можна стверджувати, що кожне
підприємство повинно пройти вказані фази інноваційної діяльності. Залежно від
фінансових можливостей та рівня розвитку підприємства для окремих з них
достатньо досягти зростання, але це слід враховувати в процесі обґрунтування
стратегії, яка орієнтована на забезпечення інноваційної активності [4].
З точки зору впливу на ефективність управління інноваційною діяльністю за
рахунок впровадження інновацій в діяльності підприємств слід враховувати
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галузеву особливість суб’єкта господарювання та його продукції залежно від
платоспроможного попиту. Крім того, зовнішні фактори, на які підприємство не
може впливати, є визначальними для результативності інноваційної діяльності та
підвищення його інноваційної активності. Однією з перешкод щодо підвищення
інноваційної активності є практично відсутність планування та прогнозування.
Якщо розвивати означені процеси на рівні підприємств, є можливість залучити
внутрішні та зовнішні резерви активізації інноваційної діяльності як підґрунтя для
забезпечення ефективного функціонування підприємства на цільовому ринку.
Виходячи із визначених основних характеристик інноваційної діяльності,
можна виокремити ключові особливості інноваційної активності підприємств:
– стратегічний характер, оскільки стратегічний підхід забезпечує найбільш
повну реалізацію потенціалу в сфері інноваційної діяльності;
– є керованою у реальному масштабі часу, що викликано необхідністю
регулювання будь-якої діяльності, зокрема, інноваційної, у зв’язку із значною
інтенсифікацією змін зовнішнього середовища;
– є раціонально-логічною як щодо послідовності дій, так і щодо своєчасності.
Цей комплекс має забезпечувати, по-перше, необхідну динамічність інноваційної
діяльності, виходячи з існуючих умов як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища; по-друге, визначені темпи реакції та адаптації діяльності до змінених
умов функціонування [2].
Отже, до основних проблем відносимо: відсутність державної підтримки,
потреба у безперервному вдосконаленні нових технологій, зношеність обладнання
та застаріла матеріально-технічна база, дефіцит фінансових ресурсів, недосконалість
і недостатність інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств,
відсутність чіткої методології формування облікової інформації.
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3D-ДРУК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ
У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Лотоцька-Дудик У. Б., к.мед.н., доцент;
Гаврилюк В. В., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»;
Савка М. В., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Львівський інститут економіки і туризму
3D-друк – одна з форм технологій адитивного виробництва, де тривимірний
об’єкт створюється шляхом накладання послідовних шарів матеріалу (друку,
вирощування) за даними цифрової моделі. Друк здійснюється спеціальним
пристроєм – 3D-принтером, який забезпечує створення фізичного об’єкта шляхом
послідовного накладання пластичного матеріалу на основі віртуальної 3D-моделі [4].
Технологія 3D-друку з’явилася лише кілька десятків років тому, але розвиток
її йде дуже швидко і відразу за декількома напрямками. В основі технології друку
реальних тривимірних об’єктів лежить принцип створення моделей шляхом
нарощування їх тіл.
Технології 3D-друку знайшли своє застосування у багатьох галузях, у тому
числі у кулінарії. Спочатку ресторатори використовували їх виключно для
надання стравам витонченої форми. Наприклад, для створення вишуканих
шоколадних десертів. Сьогодні можливості 3D-пристроїв більш вражаючі: вони
можуть готувати смачні і корисні страви зі свіжих та якісних інгредієнтів, з
певною кількістю калорій, вітамінів, тощо [1]. Постачальники харчових 3Dпринтерів сподіваються, що невдовзі їхні пристрої прийдуть у всі висококласні
ресторани, а з часом – на масовий споживчий ринок.
Використання 3D-друку дає змогу вирішити кілька проблем [3]. По-перше,
можна контролювати весь кулінарний процес, щоб бути впевненими в тому, що
входить до складу страви. Так, їжа з супермаркету може бути недостатньо
корисною або не підходити за смаковими якостями. По-друге, кастомізація, тобто
люди хочуть, щоб їх замовлення було особливим, включаючи декор, смак, розмір,
тощо. По-третє, 3D-принтер втілює в реальність фантазії багатьох професійних
кулінарів і любителів. Використання харчових принтерів також дає змогу
надточно налаштувати та створювати нові страви, які досі були неможливими з
технічної точки зору.
Прикладом сучасних харчових 3D-принтерів є пристрій Foodini, створений
компанією Natural Machines. 3D-принтер може готувати як солодкі, так і солоні
страви, причому використовує для цього пастоподібні суміші зі свіжих продуктів.
Апарат 3D Everything від компанії TNO друкує випічку з сухофруктів, овочів,
горіхів і водоростей, з пророщеним насінням і корисними бактеріями.
Пристрій Cornucopia може створювати багатокомпонентні поживні страви.
Інгредієнти для друку їжі змішуються в пристрої міксером і потім видавлюються
через екструдери. Причому під час друку їжа може як охолоджуватися, так і піді92

гріватися.
Той же принцип приготування 3D-друкованої їжі використовує принтер
Virtuoso Mixer. Він може змішувати харчові суміші, подрібнювати тверді
інгредієнти, а також охолоджувати або підігрівати їжу під час готування. Існують
3D-машини для друку піци, млинців, шоколадних десертів, тощо.
Поки 3D-пристрої нездатні друкувати їжу з простих елементів, що вирішило
б проблему голоду та низькоякісної їжі у багатьох країнах. Вони можуть
надрукувати піцу або шоколад із готових інгредієнтів, але створити ці компоненти
поки не в силах. Однак, розробники працюють над цим і обіцяють вже в
найближчому майбутньому представити подібні 3D-апарати.
Компанія Modern Meadow займається друком м’яса, використовуючи
тваринні клітини, мінерали, амінокислоти, цукор, сіль і спеціальний гель, який
сприяє зрощенню даних клітин між собою. Поки 3D-друковане м’ясо не особливо
смачне, але це лише питання часу. Незабаром у нашому розпорядженні буде
повноцінна адитивна технологія створення найрізноманітніших страв із бажаними
смаковими якостями та необхідним вмістом калорій і корисних речовин.
Сучасний друк їжі дозволяє працювати в наступних напрямках: друкувати за
допомогою цукрового сиропу, друкувати шоколадом, друкувати млинці або
морозиво, сир і макаронні вироби. Вже зараз, на початковому етапі випуску
принтерів можна виділити кілька базових моделей [2]:
– Digital Chocolatier: основним інгредієнтом капсул є розтоплений шоколад.
Має вигляд платформи-каруселі, з ємностями. Платформа охолоджує шари
шоколаду і формує тривимірне зображення або цукерку;
– Digital Fabricator: в екструдер вносять поживні речовини, а міксер формує
їх згідно з рецептурою;
– Cornell: використовуються будь-які рідкі та напіврідкі речовини. Основа –
кулінарний шприц;
– ChefJet: створює солодощі шляхом змішування порошкових натуральних
харчових барвників, спирту й води. Для полегшення роботи зі складним апаратом
творці вбудували туди книгу рецептів The Digital Cookbook. Така машина зможе
надрукувати шоколадні солодощі зі смаком і запахом ванілі, м’яти, яблук або
вишні. Удосконалена модель ChefJet Pro створює кольорові солодощі з
комбінованим смаком.
Компанія Barilla, яка займається виробництвом італійської пасти найвищої
якості, почала оснащувати мережу своїх ресторанів 3D-принтерами. Зараз
проводиться робота над удосконаленням смаку виробленої пасти і технічних
характеристик апарату. Безумовною перевагою друку є те, що пасті можна буде
надати абсолютно будь-якої форми – відкривається широке поле для творчості.
Перший pop-up ресторан Food Ink, де їжу друкують на 3D-принтері відкрито
у м. Венло (Нідерланди) у квітні 2016 року [5]. При цьому столи, стільці, посуд і
столові прилади також створені за допомогою 3D-принтера. Після цього Food Ink
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запустив гастро-тур. Вже в липні цього ж року з «роздрукованою» їжею Food Ink
познайомили жителів Лондона, тепер на черзі й інші мегаполіси: Дубаї, Сеул, Рим,
Париж, Лас-Вегас, Торонто, Берлін і Сінгапур. Автори проекту розраховують
відкрити постійні ресторани у 2018 році в Лондоні і Нью-Йорку, а потім
продавати франшизу по всьому світу.
Особливість ресторану полягає в тому, що їжа готується персоналом на 3Dпринтері. Страви заздалегідь моделюються шеф-кухарем на комп’ютері, а потім
виробляються методом тривимірного друку. На відміну від інших ресторанів,
відвідувачі можуть насолодитися стравами, які неможливо приготувати без
спеціальної техніки. Для створення 3D-їжі інгредієнти спочатку повинні
перетворитися на однорідну пасту або «харчове чорнило». За допомогою
екструдера це «чорнило» спаюється між собою і перетворюється на цілісний
тривимірний продукт. Завдяки цій технології компанія byflow навчилася
друкувати шоколад, козячий сир, тісто для піци, м’ясо та іншу тривимірну їжу.
У Дніпрі запрацював перший в Україні 3D-принтер, який друкує їжу. Поки
що український фуд-принтер друкує тільки шоколадом, але з часом у нього можна
буде завантажити будь-який продукт. Ця розробка є досить перспективною. Крім
застосування в кулінарії, вона допоможе тим, хто дотримується сурової дієти –
діабетикам, вегетаріанцям, професійним спортсменам, алергікам, усім тим, кому
наявність певних речовин в їжі може зашкодити здоров’ю.
Наразі в жодному ресторані чи кафе в Україні не використовується ця
технологія виготовлення страв, але в недалекому майбутньому 3D-принтери для
друку їжі з’являться ледь не на кожній кухні.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ КУХНІ У ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Лотоцька-Дудик У. Б., к.мед.н., доцент;
Зварич Д. В., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»;
Щур І. С., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Львівський інститут економіки і туризму
Сучасна кулінарія продовжує активно розвиватися та видозмінюватися. На
зміну стилю ф’южн у «високій кулінарії» приходить молекулярна кухня. У
світову практику поняття молекулярної кухні та її тенденції ввели шеф-кухар
Ферран Адріа і Хестон Блюменталь у 2010 році. В Україні новим незвичним кулі94

нарним напрямком зацікавилися у 2013 році [1].
Молекулярна кухня – це інноваційні підхід до приготування їжі на основі
знань про зміни фізико-хімічних процесів у продуктах під час приготуванні їжі.
Це – кардинальні зміни у вигляді та текстурі страви, це – можливість за
допомогою сучасних нанотехнологій розкласти будь-який продукт на молекули,
створити унікальне смакове поєднання або ж надати страві неповторної форми.
Вона узагальнює різноманітні кулінарні феномени, набуті впродовж історії
гастрономічного мистецтва та сучасні інноваційні технології. У молекулярній
кухні увага акцентується не на введення в буденну практику незвичайних та
екзотичних продуктів, а на кулінарні техніки [5].
Творчий підхід кожного ресторатора, унікальні складові регіональної кухні –
все це створює неповторну страву, яка здатна здивувати гурмана. Тут цілий
феєрверк вражень: від авангарду до техно-емоційної гами, проте, всі страви
готуються з урахуванням сучасних розробок кулінарного мистецтва. На відміну
від звичайних кафе і ресторанів, обладнання для молекулярної кухні нагадує
наукову лабораторію. Тут немає каструль і сковорідок, зате є численні прилади,
вимірники, пробірки і мензурки.
Для тих, хто вміє насолоджуватися їжею, молекулярна кухня – свіжий ковток
емоцій [3]. Суть цього мистецтва – змінити кліше, що закріплене за певними
продуктами і стравами, водночас зберігаючи і посилюючи смакові якості, корисні
властивості продуктів. Особливий почерк кухаря – в естетичному оформленні
страви, поєднанні смаків.
Найбільш поширені прийоми молекулярної кухні [2]:
– обробка продуктів рідким азотом (при короткочасній обробці на поверхні
продукту моментально утворюється крижана скориночка і виходить страватрансформер: зовні – крижане, а всередині – гаряче);
– еспумізація (ефект досягається при додаванні в продукт соєвого лецитину.
Завдяки цьому способу в повітряну піну можна перетворити що завгодно – фрукти
і овочі, сир і хліб, м’ясо і рибу. Текстури продуктів стають невагомими, при цьому
страва зберігає смакові властивості);
– емульсифікація (перетворення продукту в рідину, в якій розподілені вода і
речовина, що складається з жирів. У молекулярній кухні за цим способом готують
вінегрет у вигляді соусу, майонези тощо);
– сферифікація (ця техніка дозволяє укладати рідини і деякі продукти в
прозорі сферичні оболонки. Вони можуть вільно плавати в напої або ж подаватися
як окремі страви та коктейлі);
– коптильне задиміння (відбувається при взаємодії декількох хімічних
речовин разом з продуктами-інгредієнтами. Сьогодні використовують ще й
кольорові барвники для надання кольору диму);
– кристалізація (техніка дозволяє створювати їстівний папір, ріжки для
морозива, дрібні кальцієві кристали, холодні їстівні порошки, покривну кулясту
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сітку, їстівні льодові кубики для фуд-арту);
– вакуумне приготування sous-vide (спосіб приготування на водяній бані.
Продукти запаковуються у вакуумні пакети і тривалий час готуються у воді при
досить низьких температурах. В цих умовах досконало маринується м’ясо, а
фрукти та овочі мають щільну структуру та насичений смак за рахунок незвичного
способу стиснення їх клітин);
– приготування за допомогою сухого льоду (завдяки сухому льоду процес
заморожування відбувається у дуже короткі терміни, тому отримують ідеальну
структуру);
– приготування їжі за допомогою трансглюмінази (ці ферменти дозволяють
«склеювати» м’язові тканини, тобто об’єднувати в одну масу шматки. Саме за
допомогою трансглютамінази у харчовій промисловості виготовляють фальшиві
креветки та крабові палички із сурімі).
Ресторани молекулярної кухні завойовують все більшу популярність серед
відвідувачів [4]. Наводимо перелік найвідоміших закладів:
«Fat Duck», Великобританія. Візит у цей заклад можна порівняти з
відвідуванням лабораторії, де на ваших очах подрібнять, змішають, нагріють різні
інгредієнти і на тарілці виявиться щось настільки незвичайне, що його неможливо
буде впізнати. Шеф ресторану заслужив прізвисько «кулінарного алхіміка».
Замовники його дегустаційного сету смакуватимуть желе з перепілки з кремом із
раків, морозиво з гірчицею, а наприкінці – жувальну гумку з віскі чи вина.
«Mugaritz», Іспанія. Ресторан пропагує зверхність молекулярної кухні, тому в
цьому ресторані відвідувачі постійно дивуються неймовірним поєднанням
продуктів. Шеф-кухар закладу зумів знайти тонку грань гармонії між
молекулярною кухнею і традиційними іспанськими стравами.
«Alinea», США. Американські гурмани довго не сприймали серйозно
молекулярну кухню, популярність якої набирала обертів. Тому перший такий
ресторан у Чикаго сприйняли скептично. Сьогодні це надзвичайно популярний
заклад, де головним хітом меню є желе з ягід ялівцю.
«Iggy’s», Сінгапур. У ресторані подають виняткові страви, які здатні дивувати
і навіть шокувати. Єдине, в чому сходяться гурмани – міксувати інгредієнти і
способи обробки продуктів кухарям вдається майстерно. Родзинкою закладу є
морський вугор з юзу з японським цитрусом, дайконом і яйцями.
В Україні небагато ресторанів, де можна із задоволенням продегустувати
молекулярні страви, однак, ті професіонали, які експериментують з новими
ідеями, демонструють унікальні сучасні зразки страв автентичної кулінарії [6].
Молекулярна кухня і українській кулінарії сприяє популяризації наших традицій,
показує їх у незвичному вигляді. Наприклад, у ресторані «Grun» (м. Київ)
представлений крем-капучіно з борщу з морозивом зі сметани або крем-брюле з
сала.
Ресторан «Канапа» (м. Київ) пропонує українські страви у виконанні молеку96

лярної кухні. Серед страв ресторану – мус із карасів та устричний крем із
смаженим кропом і щучою ікрою на хрусткій риб’ячій шкірці.
Гастрономічні авторські страви в ресторані «Odessa» (м. Київ) створюються
за принципом цікавих і складних поєднань інгредієнтів. Родзинка ресторану –
креативні подачі. Наприклад, страву можуть подати в диму із сухого льоду.
Особливість ресторану – приготування м’яса і риби з використанням засад
молекулярної кухні – за технологією Sous Vide, що надає стравам неймовірної
соковитості.
«DK» (м. Київ) – ресторан авангардної кухні. Страви у закладі – це унікальна
творча еклектика із старих і сучасних кулінарних секретів, а також підбірка
незвичних поєднань складників і форми подачі страв. Таке поєднання дозволяє
занурити відвідувачів ресторану у світ зовсім нових відчуттів та вражень.
Ресторан «Гармата» (м. Львів) часто виступає законодавцем кулінарної моди
Львова. У меню українські смаки і традиції переплітаються з європейськими
стандартами. «Коронна страва» – тушкована слива під йогуртовим снігом або
Joues de Boeuf в пюре з селери з ароматом кави та карамелізованим буряком.
Отже, молекулярна кухня – це новий підхід до приготування цілком знайомих
страв. Кухарі-молекулярники додають добре знайомим стравам нові більш яскраві
смакові відтінки, а також змінюють їх форми і способи подачі. При цьому вони
зберігають смак і всі корисні елементи, які містяться в продуктах.
На сьогоднішній день ця сучасна течія в кулінарії досягла великих успіхів і
стає популярною у всіх країнах світу. Ресторани, які пропагують приготування
страв таким способом, мають колосальний успіх. Люди звідусіль їдуть заради
того, щоб хоча б раз в житті скуштувати страву, приготовану кухарями за новими
техніками молекулярної кухні.
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АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПК В УКРАЇНІ: ІНВЕСТИЦІЙНІ СТИМУЛИ
Магмет Я. І., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Науковий керівник: Чех М. М., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Подолання становища затяжної кризи в Україні передбачає визначення
найбільш прибуткового та ефективного сектору економіки. Таким сектором може
бути аграрна сфера, що має істотний економічний потенціал. Для активізації
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невикористаних можливостей аграрних підприємств України, за умови
обмеженості фінансових ресурсів, важливим є забезпечення їх розвитку шляхом
залучення іноземного капіталу та інвестицій. Тому стає актуальним визначення
аспектів інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі (АПК), що
значною мірою змінюється під впливом глобалізаційних процесів.
Відомо, що АПК – це одна з провідних складових економіки України, яка
володіє значними конкурентними переваги.
Площа сільськогосподарських земель України – найбільша в Європі – 41,5
млн.га (70% території країни), з них 32,5 млн.га використовуються для
вирощування сільськогосподарських культур.
Основний напрямок вітчизняного агробізнесу – рослинництво (близько 70%
сільськогосподарської продукції). Україна є одним з найбільших світових
виробників та експортерів сільськогосподарської продукції, вирощуючи понад 60
млн.т зернових та більше 10 млн.т насіння соняшника на рік, причому їх
урожайність має тенденцію до зростання. Зокрема, у 2016-2017 рр. виробництво
зернових культур було рекордним за роки незалежності України (рис. 1).
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Рис. 1 – Виробництво основних сільськогосподарських культур в Україні
в 1990-2017 рр. (побудовано автором за [3])
Однак, аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в АПК на протязі
останніх років вказує на тенденцію до скорочення (рис. 2).
Інвестиції в АПК сприяють значному розвитку не тільки сільського
господарства, а й економіки країни та її становища на міжнародному ринку в
цілому. Проте, з 2014 року обсяги залучення капіталу у дану сферу постійно
скорочуються, відповідно, зменшується фінансове і матеріально-технічне
забезпечення сільськогосподарської діяльності.
Галузева структура інвестицій свідчить, що найбільші капітальні інвестиції в
Україні вкладаються у промисловість та інші види діяльності (табл.1).
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Рис. 2 – Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України
у 2002-2017 рр. (побудовано автором за [2, с.101])
Таблиця 1 – Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності в Україні
за 2010-2017 рр. (побудовано автором за [3])
(млрд.грн)
Види економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт…
Транспорт, складське господарство, …
Інші види економічної діяльності
Усього капітальні інвестиції

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11,6 17,0 19,4 19,1 18,8 30,2 50,5 40,9
56,7 89,1 103,5 105,6 86,2 87,7 117,8 87,2
32,8 34,9 44,9 46,3 36,1 43,5 44,4 33,6
18,9 24,4 24,8 22,4 20,7 20,7 30,0 19,5
19,6 26,0 32,8 18,8 15,5 18,7 25,1 20,9
49,5 68,5 68,3 55,5 42,1 72,5 91,5 57,4
189,1 259,9 293,7 267,7 219,4 273,1 359,2 259,5

На інвестиції в сільському господарстві впливають внутрішні (залежні від
товаровиробників) та зовнішні (незалежні) фактори, зображені у табл. 2. Як
показує практика, на нинішньому етапі для аграрних товаровиробників найбільш
проблемними залишаються саме зовнішні фактори. До основних чинників, що
негативно впливають на надходження іноземних інвестицій до АПК України,
можна віднести [1, с. 116]:
нестабільність і невизначеність законодавства в сфері АПК у питаннях
власності, особливо, на природні ресурси;
високі темпи інфляції, що є значно вищими, ніж у країнах ЄС;
скорочення платоспроможного попиту населення на продовольство;
високі відсоткові ставки за кредитами;
непередбачувані зміни в податковій політиці держави;
збереження монополізованої структури вітчизняного АПК;
відсутність ринкових механізмів, що регулюють цінові відносини;
дефіцит необхідної інвесторам комерційної та ринкової інформації;
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незавершеність процесів інституційних
господарстві і в суміжних галузях АПК.

перетворень

у

сільському

Таблиця 2 – Фактори залучення інвестицій у АПК (побудовано автором за [4, с. 71])
Внутрішні фактори
Врожайність сільськогосподарських культур і
продуктивність худоби
Вибір об’єкта першочергових інвестицій
Спеціалізація і концентрація виробництва
Технологія виробництва
Рівень продуктивності праці
Собівартість виробництва

Зовнішні фактори
Світові та внутрішні ціни на
сільськогосподарську продукцію
Державна підтримка агровиробництва
Процентна ставка на кредит
Оподаткування агровиробництва
Сезонність виробництва сільськогосподарської
продукції
Внутрішній та експортний попит на продукцію

Безперечним є той факт, що одним із основних чинників, який сприяє
розвитку іноземного інвестування підприємств АПК, є державне регулювання
інвестиційної діяльності. Якщо держава не може взяти на себе повне забезпечення
фінансування діяльності АПК, тоді перед нею стоїть завдання активізувати
залучення іноземних інвестицій, які є найпривабливішим джерелом матеріальнотехнічного та фінансового забезпечення.
Загалом, для вирішення проблеми залучення іноземних інвестицій,
враховуючи досвід більшості зарубіжних країн, необхідно розробити комплексну
програму, яка орієнтовно повинна складатися з таких дій: створення стабільної та
чіткої законодавчої бази інвестування; максимальне спрощення бюрократичних
процедур стосовно інвестиційного процесу; забезпечення адекватного фінансування пріоритетних для розвитку економіки України галузей, в т. ч. АПК;
удосконалення та спрощення податкової системи країни, зменшення податкового
тиску на підприємства; сприяння розвитку стабільного та прозорого фондового
ринку, який би відповідав міжнародним стандартам; формування системи
страхування інвестиційних ризиків. Якщо ці кроки будуть зроблені хоча б
частково, то інвестиції у вітчизняний АПК можуть зрости вже у 2018 році. Також
на інвестиційну привабливість українського сільського господарства може
вплинути Угода про вільну торгівлю, яка дозволить розширити географію ринків
збуту в країнах арабського регіону, Азії, Африки, де вітчизняна агропродукція
буде більш конкурентоспроможною.
Важливим є також визначення перспективних об’єктів інвестування та
підтримка суб’єктів інвестування. Основними об’єктами інвестування можуть
стати: насінництво сільськогосподарських культур; оновлення парку сільськогосподарської техніки та модернізація зрошувальних систем; виробнича
інфраструктура для зберігання, внутрішньої логістики та портової перевалки
зерна; вирощування зернових та олійних культур. Основними суб’єктами
інвестування залишаться експортоорієнтовані великі агровиробники, які
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виробляють продукцію з високою доданою вартістю та мають вищу
рентабельність. Такі тенденції стимулюватимуть дрібних аграріїв до виробничої
консолідації.
Отже, реалізація завдання щодо покращення діяльності АПК у відкритій
економіці України на даному етапі вимагає значних внутрішніх і зовнішніх
інвестиційних вкладень, що супроводжуватимуться ефективним державним
регулюванням з чіткими пріоритетами щодо суб’єктів та об’єктів інвестування.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ
ВІДТВОРЕННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Міщук А. І., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Функціонування підприємств в складних умовах сьогодення настійливо
потребує такого управління його розвитком, яке б забезпечувало його
конкурентоспроможність не лише в даний момент часу, а й у майбутньому. Як
наголошують Л. Квятковська та Л. Воробйова, «особливості функціонування
підприємств в Україні виставляють нові вимоги до формування організаційно економічного механізму управління підприємством, ефективність функціонування
якого повинна забезпечуватися як під впливом удосконалення організації
виробництва, праці та управління, так і спроможністю його пристосування до
сучасних умов господарювання» [2, с. 74-75]. Ефективне управління
підприємством повинно орієнтуватися на гнучкість та швидку адаптацію його
потенціалу. В цьому контексті стійкий розвиток підприємства невіддільний від
інноваційного відтворення його потенціалу.
Відтворення потенціалу підприємства не слід зводити до окремих випадків
(планових чи неочікуваних) заміни застарілих (фізично чи морально) виробничих
засобів новими. Впровадження нової техніки (технології) дає бажаний ефект лише
тоді, коли одночасно спрацьовують й інші умови розвитку потенціалу
підприємства: забезпечення необхідними матеріально-сировинними ресурсами,
інфраструктурними та інформаційними комунікаціями, персоналом відповідної
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кваліфікації.
Зважаючи на комплексний характер процесу відтворення потенціалу
підприємства, на кожному з етапів цього процесу відбувається вибуття діючих та
введення в дію нових потужностей, заміна застарілої та впровадження нової
техніки, модернізація й розширення виробництва, покращення його виробничої
структури, навчання нового та перекваліфікація наявного персоналу, зміна обсягів
та структури виробничої програми, конкретизація напрямів й обсягів інвестицій,
коригування фінансової та цінової політики підприємства. Як наслідок,
відтворення потенціалу підприємства являє собою неперервний процес підтримки
динамічної рівноваги і збалансованості всіх елементів потенціалу, їх комплексного використання з метою підвищення ефективності діяльності підприємства та
його подальшого розвитку. Такий підхід корелює з виокремленням рівнів прояву
потенціалу:
– як відображення минулого з точки зору властивостей, що накопичені
підприємством і обумовлюють його здатність до діяльності (потенціал як резерв);
– як відображення сьогодення з точки зору практичного використання
наявного потенціалу (потенціал як ресурс);
– як орієнтація на розвиток в майбутньому (потенціал як можливості)
[3, с. 170].
Зауважимо, що інноваційне відтворення потенціалу підприємства слід
розглядати як систему заходів, спрямованих на формування здатності
підприємства виконувати завдання щодо досягнення поставлених інноваційних
цілей. При цьому інноваційна ціль виступає як глобальна стратегія управління
потенціалом підприємства, як засіб досягнення цілей вищого рівня: отримання
достатньо високого прибутку в довгостроковій перспективі; збереження та
посилення конкурентних позицій на ринку діяльності; вирішення проблем
забезпечення життєздатності підприємства та кризових проблем. Таким чином,
інноваційне відтворення потенціалу підприємства невіддільне від інноваційних
стратегічних змін.
Зважаючи на складність структури потенціалу підприємства, наголосимо, що
швидкість процесу відтворення потенціалу – це не лише складне поєднання
окремих швидкостей різноманітних відтворювальних циклів його елементів. На
думку С. Іщук, це – загальна швидкість, яку можна вважати середньою швидкістю
обороту всієї сукупності складових потенціалу, і яка залежить від факторів, що
одночасно впливають на всю цю сукупність. До таких факторів можна віднести
передусім динамічність структури потенціалу, а також особливості поєднання
його елементів та форм організації [1, с. 83].
Вирішення цієї проблеми лежить у сфері управління відтворенням потенціалу
підприємства. Тому поряд з підвищенням збалансованості та гнучкості елементів
потенціалу підприємства (перш за все, виробничого) повинні вдосконалюватися
форми і методи їх відтворення (нове будівництво, розширення, реконструкція і
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технічне переозброєння діючого виробництва), а також освоюватися нові. Це,
своєю чергою, зумовлює необхідність розробки нових підходів до управління
розвитком потенціалу, які обов’язково мають враховувати особливості впливу
інноваційно-відтворювальних процесів на мету і завдання цього розвитку.
В системі управління інноваційним відтворенням потенціалу підприємства
доцільно виділяти три підсистеми: планування (стратегічного планування), яка
направлена на виявлення потенційних факторів комерційного успіху підприємства
в майбутньому; реалізації – направлена на формування інноваційного потенціалу
та перетворення існуючого потенціалу у фактори комерційного успіху; контролю
– орієнтована на моніторинг ефективності реалізації планів та рішень,
спрямованих на інноваційний розвиток підприємства та його потенціалу як основи
цього розвитку.
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОЇ СФЕРИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ ПРОВАДЖЕННЯ
Одрехівський М. В., д.е.н., професор;
Будз Л. І., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
Сьогодні вищою метою ділової активності, яка ґрунтується на маркетинговій
концепції, у сфері індустрії гостинності є, передусім, задоволення потреб клієнта,
а тільки потім – підвищення прибутків підприємства. Саме таким чином можна
створити основу для справжнього процвітання готельного підприємства в умовах
жорсткої конкуренції на ринку готельних послуг. Сучасний розвиток індустрії
гостинності спрямований на створення інноваційних технологій, які сприятимуть
збільшенню кількості клієнтів, продажів, завоюванню довіри гостя, формуванню
позитивного іміджу підприємства та ін. Серед них: електронні системи
управління; інтерактивний екран; системи безпеки; екологічні технології;
електронне меню; QR-коди [2].
Вивченню проблем розвитку інновацій готельно-ресторанного господарства
приділена велика увага вітчизняних науковців, фахівців: О. Борисової, О. Головко,
Г. Круль, М. Мальської, І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О. Шаповалової. У
цих роботах розглядаються основи організації та розвитку готельно-ресторанного
господарства, аналізуються чинники, що впливають на ринок готельно103

ресторанного бізнесу в Україні. Однак, розвиток інноваційної складової
економіки, сучасних інформаційних технологій вимагає додаткових досліджень
впливу інновацій на готельно-ресторанне господарство.
Інновації – це практичне втілення нових ідей, методологічних знань у
відповідні відкриття, винаходи та науково-технічні розробки з метою їхньої
комерційної реалізації та досягнення максимальних прибутків з найповнішим
задоволенням потреб споживачів [6]. Особливістю інноваційних бізнес-проектів є
наявність інноваційної складової, яка формується на основі ринково привабливих
властивостей завершених науково-технічних розробок і зрозумілих бізнесу
економічних показників щодо їх освоєння для виробництва і реалізації
конкурентоздатної наукомісткої продукції.
Вибір правильної інноваційної стратегії потребує прийняття низки
обов’язкових раціональних рішень, оскільки саме від них буде залежати
успішність подальшого розвитку того чи іншого інноваційного проекту. Тому
важливо обрати найкращі ідеї інноваційних проектів, основні цілі, що є об’єктами
стратегій, та шляхи їх досягнення, створити якісний ефективний бізнес-план
розроблення та впровадження нововведення.
Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному бізнесі є
впровадження мультимедійних технологій, зокрема, довідників, буклетів,
каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники та каталоги в мережі
Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально подорожувати
номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, вестибюлю,
отримати повну інформацію про готельне підприємство, ознайомитися зі спектром
послуг, що надаються, системою пільг і знижок. Використання мультимедійних
технологій дає можливість швидко надавати потенційному гостю інформацію про
готель і, тим самим, дозволяє швидко і безпомилково вибрати той готельний
продукт, якого потребує гість [4].
Вітчизняні готелі, як правило, намагаються розвиватися відповідно до
світових тенденцій, однак, у них є власні особливості. Серед них: активне
освоєння ринку західними мережами, які переважно «захоплюють» висококласні
сегменти і пропонують свої послуги статусним гостям; відсутність чіткої
«зірковості» готелів – незважаючи на ту чи іншу кількість «зірок», готелі можуть
не відрізнятися один від одного за якістю послуг. Загалом, готельна сфера в
Україні розвивається повільно і це обумовлено тим, що основну ставку інвестори
роблять на будівництво торговельних і розважальних комплексів, офісних і
житлових центрів. Готелі ж відкладаються на потім, оскільки терміни їх окупності
вище. Однак, ці проблеми в готельному бізнесі Україна поступово долає і, якщо
вона, як і раніше, буде орієнтуватися на європейські тенденції, їй вдасться вийти з
багатьох проблемних ситуацій без втрат.
Разом з тим, існуюча інфраструктура галузі ще не відповідає вимогам
міжнародних стандартів. У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв’язку та
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комунікацій, конференц-зали з відповідною аудіовізуальною технікою та
технічними засобами для синхронного перекладу. Подальший розвиток готельно ресторанного господарства неможливий без сучасного обладнання та новітніх
технологій. Це стосується, насамперед, інформаційних технологій, ефективних і
надійних систем захисту, без чого неможливо досягти високого рівня якості
послуг [5].
Об’єктивний потенціал України – великий. У країні проживає 42 млн людей –
достатньо велика держава в центрі Європи, де для індустрії готельно-ресторанного
бізнесу відкриті можливості і в сфері прийому іноземних гостей, і в сегментів
вітчизняних туристів. Не потрібно забувати про величезний потенціал, пов’язаний
з внутрішнім туризмом. У цьому сегменті найбільш затребуваними є готельні
послуги невисокої цінової категорії і дефіцит номерів у готелях такого класу ще
більш відчутний [1].
У розвинутих країнах спостерігається поширення і розвиток електронної
комерції. У сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу це дає можливість
будь-якому власникові кредитної картки придбати тур, забронювати місця в
готелі, на літак, придбати квитки на культурно-видовищні заходи, замовити
напрокат автомобіль в будь-якому місті земної кулі. Переваги електронної
комерції для готелів очевидні – це економія на виплаті агентських комісійних,
зменшення витрат на видання рекламно-інформаційних матеріалів, створення
нетрадиційних збутових каналів та ін. За оцінками експертів Всесвітньої
туристської організації, близько 25-40% всіх продажів туристичних послуг в
найближчому майбутньому буде реалізовано через електронну комерцію.
У світі головною проблемою у сфері готельно-ресторанного бізнесу є
величезна конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція випереджає попит,
тому готелям важко відстоювати свої інтереси. У цьому випадку тільки
поліпшення якості обслуговування та пропозиція особливих послуг можуть
врятувати становище, однак, дрібним готелям часто доводиться виживати й
працювати собі у збиток.
Ще одна проблема – непередбачуваність повернення інвестицій. Сучасні
тенденції розвитку готельного бізнесу припускають окупність вкладень за 5-6
років, проте, на ділі може виявитися, що невеликий готель просто не зможе
впоратися за цей термін. Все тому, що ризики прораховуються не до кінця,
власники бізнесу не завжди можуть відразу вгадати вірний напрямок роботи, а
клієнти з будь-яких причин вибирають конкурентів [3].
Готельний бізнес в Україні – це бізнес вітчизняних «гравців». Готельна
індустрія не відчуває конкуренції з боку представників готельних мереж
міжнародного рівня. За даними дослідницької компанії світових споживчих ринків
Euromonitor [1], в Україні на даний момент існує величезний простір для розвитку
готельного бізнесу порівняно з сусідніми східноєвропейськими країнами.
Експерти стверджують, що перед операторами, які вийшли на ринок готельної не105

рухомості України одними з перших, відкриваються хороші перспективи.
З огляду на стан економіки України варто зазначити, що інноваційна
діяльність готельного та ресторанного господарства повинна бути спрямована на
створення нового або зміну існуючого продукту, освоєння нових ринків,
впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних технологій та інші
види новацій.
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ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЗАСАДАХ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ
Слободян Т. В., аспірант
Хмельницький національний університет
Глобалізація та пов’язані тенденції розвитку світового ринку визначають нові
алгоритми ведення бізнесу і міжнародних відносин. Зростає рівень відповідальності кожного суб’єкту світової торгівлі. Актуалізується потреба врахування
ризиків та ефективності реагування на сучасні виклики.
Позиція підприємницьких структур на світовому ринку залежить від великої
кількості зовнішніх і внутрішніх чинників і вимагає інноваційного підходу до
системи ведення діяльності та розвитку міжнародного партнерства. Застосування
інноваційної системи управління ризиками, поліпшення ефективності роботи
менеджменту уможливлюється за рахунок застосування адаптованих методів
управління та контролю. Особливого значення набуває аналізування ризиків із
використанням новітнього досвіду провідних міжнародних компаній та
інформаційних технологій. Це визначає стратегічні завдання та формує підґрунтя
безпечного ведення зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції світових
ринків.
Кожне підприємство застосовує індивідуальний підхід до проведення аналізу
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та оцінювання ризиків, включаючи розроблення й реалізацію заходів з управління
ризиками для визначення форм та обсягів впливу негативних факторів і чинників
внутрішнього та зовнішнього середовища. Основні закономірності та тенденції
щодо виявлення потенційних ризиків та їх сукупного профілю формуються в
залежності від таких критеріїв підприємства, як: галузева приналежність;
особливості ведення бізнес-діяльності; ведення зовнішньоекономічної діяльності
та рівень міжнародної діяльності в цілому; історія розвитку підприємства та
сучасні масштаби виробництва тощо.
З іншої сторони, потенційний ризик підприємства – це певні умови та
середовище, в якому існує вірогідність виникнення ризику та виникає потреба
його кількісної оцінки. На цьому етапі ефективне управління компанією та
використання інноваційного підходу визначає базові комбінації індикаторів
ризику, встановлює профіль ризику для кожного напрямку діяльності
підприємства, що є результатом збору, аналізу та систематизації інформації
відповідно до характерних особливостей кожної галузі. Індикаторами ризику є
певні визначені критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає
можливість здійснювати вибір об’єкта контролю, що становить ризик [2].
Слід констатувати, що, завдяки динамічній інтеграції світових ринків,
міжнародний бізнес поступово розділяється на певні сегменти за обсягами ведення
зовнішньоекономічної діяльності – це малий та середній бізнес; великий
корпоративний бізнес; компанії з іноземними інвестиціями; мультинаціональні
компанії, великі транснаціональні компанії. Залежно від обсягів здійснення
господарської діяльності визначаються також індикатори, області та профілі ризику,
проводяться розрахунки їх негативного впливу та вираховування можливих наслідків
у випадку констатації високоризикової діяльності.
Під впливом зовнішніх факторів та тенденцій міжнародного бізнесу створення
нових умов продукує як нові можливості, так і обмеження, ембарго, заборони,
санкції, спричиняє потребу оновлення підходів до управління ризиками. Сьогодні
управління ризиками досягло таких масштабів, що поступово відокремлюється у
новий напрямок, який визначається як «комплаєнс». На сучасному етапі визначення
«комплаєнс» можна представити як дотримання підприємством встановлених
правил, які визначаються на рівні законодавства, локальних та міжнародних
ринкових стандартів, світових правил та обмежень щодо введення діяльності та
визначення ризикових факторів (країн підвищеного ризику, санкційних осіб, товарів,
які належать до ембарго, тощо), а також чітке слідування стандартам власних
внутрішніх політик та процедур щодо запобіганню та виявленню ризикових факторів
на підприємстві.
В сучасних умовах впровадження системи внутрішнього контролю та
комплаєнс-політики конкретизовано лише для банківських структур. До основних
регулюючих документів відносяться, у першу чергу, Постанова правління
Національного банку України № 867 від 29 грудня 2014 року «Про затвердження
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Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України» [1]. Але,
враховуючи генезис та тенденції розвитку комплаєнс-контролю, цей підхід є
також актуальним і для здійснення підприємницької діяльності.
Європейська інтеграція України поширює досвід міжнародних компаній на
ведення бізнес-діяльності для українських компаній. З розвитком міжнародної
співпраці набуває важливого значення та посилюється відповідальність
локального бізнесу перед міжнародними партнерами при веденні зовнішньо економічної діяльності. Це спричиняє, в свою чергу, встановлення певних вимог
до українських підприємств та посилення кримінальної, адміністративної та
фінансової відповідальності бізнесу за порушення міжнародних та українських
норм. До переліку останніх можна включити порушення фінансового
законодавства (введення бізнесу із санкційними особами, торгівля забороненими
товарами, які входять до переліку ембарго, тощо), порушення законодавства у
сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом,
фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, тощо.
Ефективна система комплаєнс-контролю – запорука запобігання та протидії
всім видам бізнес-ризиків. Досвід провідних країн світу показує, що одне з
головних місць у цьому переліку займає ефективна система комплаєнс-контролю,
яка дає змогу своєчасно виявляти, оцінювати, усувати та попереджати фінансові,
правові, податкові, операційні та інші ризики. Попри те, що політики та процедури
комплаєнсу спочатку були системою внутрішніх заходів, спрямованих на
боротьбу з корупцією, зокрема, на виконання Закону США про корупційні
практики за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act, 1977) або Закону
Великобританії про боротьбу з корупцією (UK Bribery Act, 2010), на практиці їх
все частіше почали використовувати і з іншою метою – як протидію фінансовим
махінаціям, службовим злочинам, тощо. Згодом вони переросли в глобальну
систему запобігання та протидії всім видам ризиків, притаманних бізнесу [3].
Загалом управління ризиками та ведення комплаєнс-контролю має
здійснюватись на усіх рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному. Однак,
має свої особливості.
На стратегічному рівні управління ризиками проводиться комплексний аналіз
виявлення та оцінки ризиків в цілому та формується матриця пріоритетних
напрямків контролю, обґрунтовуються заходи з управління ризиками;
визначаються відповідальні особи за прийняття рішень, обґрунтовуються
відповідні політики та процедури.
На тактичному рівні, відповідно до виявлених ризиків, розробляються заходи
з управління ними та протидії негативним можливим наслідкам. В процесі постаналізу визначаються профілі ризиків, основні напрямки та чинники, їх
індикатори, розробляються алгоритми конкретних дій.
На оперативному рівні реалізується матриця дій в залежності від профілю
ризику та його можливого впливу. Тут застосовується ескалаційна процедура
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прийняття рішення та конкретизується визначення міри впливу на діяльність
підприємства в цілому.
Таким чином, для бізнесу, який розвивається і спрямований на співробітництво із міжнародними компаніями, та для конкретних підприємств інноваційний напрямок управління на засадах комплаєнс є стратегічним вектором
удосконалення, зниження ризиковості. Його значення зростає з огляду на
динамізм та невизначеності світових інтеграційних процесів.
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Секція 4. Сучасні проблеми розвитку підприємництва та формування
середнього класу в Україні
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ ТОВАРІВ
Бойчук І. В., к.е.н., доцент;
Згурська А. О., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах інтеграції України до загальноєвропейських і світових структур та
проникнення на вітчизняний ринок потужних іноземних транснаціональних
компаній загострюється питання формування вітчизняними підприємствами
конкурентних переваг і на цій основі досягнення ними перемоги в конкурентній
боротьбі. На сьогодні зросла роль конкурентоспроможності підприємств як
основного критерію, що забезпечує ефективність виробництва товарів.
Конкурентоспроможність промислових виробників необхідно розглядати як
мікроекономічну категорію, підвищення рівня якої виступає відображенням
інтересів, перш за все, самого підприємства щодо його положення на ринку.
Саме конкуренція примушує підприємства всіх форм власності постійно
відслідковувати зміни попиту та пропозиції, вартості матеріальних ресурсів,
зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість продукції та послуг, що
реалізуються на ринку, підвищувати власну конкурентоспроможність [2].
Відомим українським виробником панчішно-шкарпеткових виробів, що
працює на вітчизняному ринку вже понад 15 років, є товариство з обмеженою
відповідальністю «Торговий дім «Теркурій». Виробничі потужності даного
підприємства складають 1 млн пар панчішно-шкарпеткових виробів на місяць.
Товариство експортує свої вироби в США, Канаду, Німеччину, Австрію, Чехію.
Крім виробництва панчішно-шкарпеткових виробів і торгово-посередницьких
операцій з сировиною (прядива, поліефірних ниток із країн Прибалтики та Європи
для текстильних підприємств України та країн ближнього зарубіжжя), дане
підприємство є ексклюзивним дистриб’ютором в Україні та інших країнах СНД
провідних фірм-виробників технологічного обладнання для виробництва
панчішно-шкарпеткових виробів [3].
Даний суб’єкт господарювання має найсучасніше високотехнологічне
текстильне обладнання із комп’ютерним управлінням провідних європейських
фірм-виробників Чехії, Італії, Іспанії, Франції, Швейцарії, що дає можливість
виготовляти продукцію широкого асортименту та європейського рівня якості.
Працюючи на ринку панчішних виробів, керівництво ТОВ «Торговий дім
«Теркурій» впевнене в тому, що його продукція є конкурентоспроможною та
якісною тільки тоді, коли розумно поєднуються якість сировини, технологічні
можливості обладнання, сучасний рівень організації виробництва. Основні
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асортиментні лінії, що випускаються – це класичні чоловічі, жіночі та дитячі
шкарпетки, шкарпетки Week-end Line і Sport Line, а також золота колекція (з
мерсеризованої пряжі).
Український виробник використовує на внутрішньому ринку змішану
систему дистрибуції та канали збуту різної довжини. Характерною рисою системи
збуту в цілому є її переважно ділова спрямованість на поєднання схем «В2В» і
«В2С», що зумовлює укладення договорів постачання із оптовими та роздрібними
торговельними підприємствами, взаємовигідних контрактів з іноземними
партнерами на поставку панчішно-шкарпеткових виробів.
Як відомо, легка промисловість України – це одна з найбільш соціально
значущих галузей промисловості, яка може надати велику кількість робочих місць
для населення. Разом з цим, дешеві низькоякісні імпортні товари, низька
конкурентоздатність, проблеми кредитування галузі, скорочення споживчого
попиту, система оподаткування – все це призвело до занепаду галузі в Україні. І
хоча, за оцінками експертів, галузь має значні перспективи для зростання, слід
зазначити, що основним протиріччям розвитку легкої промисловості двох
останніх десятиріч стала проекспортна орієнтація власного виробництва (за
давальницькими схемами, що вже гальмують розвиток галузі) та засилля на
внутрішньому ринку імпортних товарів, що чекає на своє вирішення [1].
Досить тривожна ситуація існує на внутрішньому ринку країни загалом. Його
майже заполонила продукція нелегального виробництва, яка ввезена без сплати
мита, зборів або ще гірше – контрабанда з країн з дешевою робочою силою та
знецінені товари, що були у вжитку.
Одночасно має місце загострення конкуренції між вітчизняними фірмами.
Так, у Західному і Центрально-Західному регіонах розташовані 9 з 14 найбільш
помітних виробників панчішно-шкарпеткових виробів: ЗАТ «Україна»
(м. Житомир), ТОВ «ТД «Теркурій» (м. Тернопіль), АТЗТ «Виробничоторговельна фірма «Мальва» (м. Чернівці), ВАТ «Прилуцька панчішна фабрика»
(м. Прилуки Чернігівської області), АТЗТ «Сабіна» (Кропивницька панчішна
фабрика, м. Кропивницький), ВАТ «Сокальська панчішна фабрика» (м. Сокаль
Львівської області), ВАТ «Панчішне товариство «Вірність» (м. Сокаль Львівської
області), ЗАТ «Панчішна фабрика «Шанс» (м. Львів), ЗАТ «Трикотажна фірма
«Промінь» (м. Львів), ДП «Олвіс» (м. Київ) [3].
Зовнішні фактори конкурентоспроможності досліджуваного нами суб’єкта
ринку представлені сукупністю суб’єктів господарювання (конкурентами),
економічними, суспільними і природніми умовами, законодавчою базою, що
здійснюють вплив або можуть вплинути на функціонування підприємства.
Внутрішні фактори конкурентоспроможності ТОВ «ТД «Теркурій» – це
контрольовані чинники діяльності підприємства, до яких доцільно віднести:
– діяльність керівництва та апарату управління фірми (організаційна та
виробнича структури управління, професійний та кваліфікований рівень управ111

лінського персоналу);
– систему технологічного оснащення: оновлення обладнання та технологій,
заміна їх на більш прогресивні, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість його виробництва;
– сировину, матеріали та напівфабрикати: якість сировини, комплексність її
перероблення суттєво впливають на конкурентоспроможність товариства;
– збут продукції, його обсяги та витрати на реалізацію: вплив цього фактора
є суттєвим для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Керівництво
товариства постійно намагається здійснити ефективний збут за рахунок реалізації
панчішно-шкарпеткової продукції, що користується попитом на ринку,
стимулювання збільшення обсягів продажу та розширення ринків збуту.
Аналіз внутрішніх факторів впливу тісно пов’язаний з аналізом господарської
діяльності досліджуваного суб’єкта ринку.
Сучасний ринок панчішно-шкарпеткових виробів є одним з найбільш
розвинених і динамічних ринків товарів народного споживання. Високий попит на
продукцію з боку масового покупця забезпечує розвиток сфери виробництва,
зокрема для ТОВ «Торговий дім «Теркурій». Динамічність ринку проявляється в
частому оновленні асортименту, в зв’язку з чим з’являється необхідність
відмінного знання показників якості цієї групи товарів. Саме тому управління
якістю продукції на ТОВ «ТД «Теркурій», що є складовою забезпечення
конкурентоспроможності підприємства, здійснюється за такими принципами:
1) орієнтація на замовника;
2) лідерство – керівництвом встановлено єдність мети та напрямів діяльності
товариства;
3) залучення працівників – працівники на всіх рівнях становлять основу
товариства, а їх повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності на
користь підприємства;
4) процесний підхід – бажаного результату досягають ефективніше, якщо
діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесом;
5) постійне поліпшення – постійне поліпшення діяльності товариства в
цілому слід вважати незмінною метою підприємства;
6) прийняття рішень на підставі фактів – ефективні рішення приймають на
підставі аналізу даних та інформації;
7) взаємовигідні стосунки з постачальниками і покупцями – товариство та
його постачальники, покупці є взаємозалежними, тому взаємовигідні стосунки
підвищують спроможність сторін створювати цінності.
Такі принципи управління якістю формують основу стандартів серії ІSО 9000
та є основою системи управління якістю продукції підприємства загалом.
Часто товари легкої промисловості України є конкурентоспроможними на
зовнішніх ринках завдяки своїм високим споживчим характеристикам, але
неконкурентоспроможні на внутрішньому ринку у зв’язку з демпінгуванням цін на
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імпортні товари та низькими ставками ввізного мита. В зв’язку з цим робота
керівництва ТОВ «ТД «Теркурій» заснована на слогані: працюючи на ринку
панчішних виробів, ми впевнені в тому, що пропонована нами продукція буде
конкурентоспроможною на вітчизняному та зовнішніх ринках за умови
оптимального дотримання якісних показників щодо використання сировинних
матеріалів, застосування новітніх технологічних можливостей обладнання та
вдосконалення організаційного рівня виробництва згідно сучасних вимог.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
Бондаренко А. В ., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Хомицький А. І., ст. викладач
Львівський торговельно-економічний університет
У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського
розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та
ініціативності. І українці, з своєю природною жагою до «золотої середини», тут
зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно
вже говорять соціологи й політики. У більшості країн з розвиненою економікою
він охоплює понад 60% населення. У всьому цивілізованому світі середній клас
виступає основним внутрішнім інвестором держави, піклуючись про майбутнє
процвітання своєї країни та подальших поколінь [2].
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 [1].
До середнього класу, як за рівнем доходу, так і за якістю життя, їм дозволяє
увійти існуюча розгалужена та диверсифікована система соціального
забезпечення. Аналізуючи основні процеси становлення середнього класу в
Україні, потрібно враховувати те, що у структурі нашого населення є певна
частина людей, яка отримує достатньо високі (вищі за середні) доходи, однак, не
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може бути віднесена до середнього класу.
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 й
гармонізації інтересів різних соціальних груп і верств, соціальної політики;
3) соціокультурні та соціально-психологічні процеси, традиції, ціннісні
орієнтації та установки індивідів і соціальних груп, їх готовність до сприйняття
змін та діяльності за нових умов;
4) процес формування середнього класу в Україні характеризується
суперечливими тенденціями: позитивні уявлення українських громадян про
середній клас поєднані з їх упевненістю в тому, що соціально-економічна політика
влади не спрямована на його формування та підтримання в Україні;
5) несформованість середнього класу ускладнює процес становлення
повноцінного громадянського суспільства, що виявляється у низьких кількісноякісних показниках розвитку останнього та невисокому рівні громадянської
активності.
Пріоритетними напрямами державної політики щодо формування середнього
класу в Україні є: підтримка працюючого населення; забезпечення
випереджаючого зростання заробітної плати; захист інтелектуальної власності та
зміцнення на цих засадах становища висококваліфікованої робочої сили, а також
підтримка малого підприємництва;
Стратегічними кроками державної політики на шляху формування середнього
класу мають стати:
– створення умов для розвитку малого бізнесу та стимулювання
інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств шляхом послаблення
податкового тиску – з цією метою через прийняття відповідного Закону України
доцільно провести фінансову амністію доходів малих підприємств та надалі
запровадити податкові канікули для малого бізнесу;
– збільшення на законодавчому рівні вартості частки праці в одиниці
продукції, товарів і послуг;
– запровадження обов’язкової диференціації оплати праці в залежності від
кваліфікації працівника (рівня освіти, трудового стажу, тощо);
– розгортання програм будівництва соціального та комунального
(муніципального) житла із залученням коштів фізичних осіб-забудовників – на
законодавчому рівня має бути закріплена практика вилучення з обсягу доходів
фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, коштів, спрямованих на
будівництво (придбання) житла економ-класу зазначеними особами;
– активізація громадянської активності шляхом удосконалення процедур що114

денної прямої демократії (налагодження систематичної роботи дорадчих структур,
особливо, на місцевому рівні; удосконалення законодавчого поля застосування
практики місцевих референдумів) [3].
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Гадада В. Г., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Логістична діяльність суб’єктів торгівлі направлена на забезпечення доставки
товарів і надання послуг у необхідний час, необхідне місце та з мінімальними
витратами. Як зазначають О. А. Кулініч та Я. Г. Ковальова, «…в сучасних умовах
діапазон видів діяльності, що охоплює логістика, постійно розширюється, вона
включає не тільки внутрішньопідприємницьку, а й міжпідприємницьку логістичну
інтеграцію та координацію» [1, с. 63]. Тому важливо визначити, під впливом яких
чинників здійснюють логістичну діяльність суб’єкти торгівлі.
Фактори зовнішнього середовища є сукупністю господарських суб’єктів,
економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних
інституціональних структур й інших зовнішніх відносно суб’єкта підприємництва
умов і чинників, які діють на нього. Дія факторів зовнішнього середовища не
залежить від суб’єкта підприємництва і тому містить в собі потенційно високі
загрози. Фактори зовнішнього середовища поділяють на фактори прямої та
непрямої дії. Зовнішні фактори прямої дії безпосередньо впливають на логістичну
діяльність суб’єкта торговельного підприємництва. До них відносимо:
– державне регулювання економіки: держава формує правові засади
реалізації товарів і логістичної діяльності взагалі, намагається усунути вади
ринкового саморегулювання, забезпечує економіку необхідною кількістю грошей
тощо;
– конкуренти суттєво впливають на вироблення стратегії логістичної
діяльності суб’єкта торгівлі; від них залежить його частка на споживчому ринку,
рівень цін на товари і, як наслідок, становище на ринку;
– постачальники обумовлюють ціни на товари, якість товарів, що
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постачаються, умови укладання договорів купівлі-продажу та організації
товаропостачання;
– споживачі: їх потреби й особливості поведінки на ринку впливають на
обсяг реалізації товарів, їх асортимент і величину доходів суб’єктів торгівлі;
– громадські структури – будь-які чітко визначені групи осіб, які виявляють
реальний чи потенційний інтерес до діяльності суб’єкта торгівлі або можуть
справити на неї певний вплив (фінансові кола, преса, тощо).
Зовнішні фактори непрямої дії опосередковано впливають на логістичну
діяльність суб’єкта торгівлі. До зовнішніх факторів непрямої дії відносимо:
– політичні фактори, що визначають політичну ситуацію, стабільність
суспільства, від яких залежить притік іноземних інвестицій, ставлення уряду до
стану реального сектора економіки;
– економічні фактори (темпи економічного зростання, рівень зайнятості,
рівень інфляції, тощо) безпосередньо впливають на вартість споживаних
матеріальних ресурсів і готовність споживачів формувати платоспроможний
попит;
– науково-технічні фактори створюють для суб’єктів підприємництва
додаткові можливості розвитку й отримання переваг перед конкурентами;
– соціальні фактори дозволяють визначити специфічні особливості діяльності з просування товарів на ринку (різниця в рівні життя між окремими
прошарками населення, життєві цінності споживачів, традиції, тощо);
– демографічні фактори (розподіл населення за віком, статтю, національністю та ін.) визначають чисельність споживачів товарів і послуг, що безпосередньо впливає на обсяг потреб населення та масштаби логістичної діяльності
суб’єкта підприємництва.
Суб’єкт торгівлі перебуває під впливом розглянутих факторів, але в більшості
випадків не має змоги суттєво вплинути на них. Знання дії факторів цієї групи є
необхідною умовою розроблення його логістичної стратегії.
До основних факторів внутрішнього середовища суб’єкта підприємництва, що
обумовлюють перспективи розвитку його логістичної діяльності, належать:
– стратегія логістичної діяльності на споживчому ринку, яка враховує стадію
його життєвого циклу, тенденції зміни зовнішнього середовища, конкурентні
переваги на певному сегменті споживчого ринку. Стратегія логістичної діяльності
суб’єкта торгівлі визначає орієнтацію на отримання прибутку; завоювання
ринкової ніші; цільову частку товарообороту на регіональному або товарному
споживчому ринку; цільовий рівень задоволення потреб споживачів певного
регіонального чи товарного ринку;
– спеціалізація (товарний профіль) суб’єкта підприємництва обумовлює
асортиментну структуру товарообороту, тобто обсяги реалізації окремих груп
товарів та співвідношення між ними та, відповідно, особливості їх постачання.
Виокремлення зазначених чинників підтверджують результати обстеження
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діючих підприємств Н. Чорнопиською, яка виділяє в якості основних зовнішніх
чинників «агресивнішу політику існуючих конкурентів – 73% респондентів;
прихід на ринок нових потужних конкурентів – 30% респондентів; вимоги
ключових клієнтів щодо рівня обслуговування – 95% респондентів; умови
постачальників щодо точності заздалегідь визначених потреб – 42% респондентів;
залежність від постачальників – 23% респондентів; а в якості внутрішніх – зміну
системи менеджменту – 50% респондентів; впровадження інформаційної системи
– 5% респондентів; пошук резервів зниження витрат – 80% респондентів»
[2, с. 267].
Систематизація зазначених чинників дозволяє побудувати як систему
управління логістичною діяльністю суб’єкта торговельного підприємництва, так і
безпосередньо стратегію його логістичної діяльності.
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РОЛЬ РЕКЛАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гвоздецька І. В., к.е.н., доцент;
Остапчук О. В., к.е.н., ст. викладач
Хмельницький національний університет
У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку надзвичайно актуальними
постають питання утримання ринкової ніші, просування товарів і послуг
підприємства та залучення нових клієнтів. Одним із найефективніших важелів
досягнення встановлених довгострокових та короткострокових цілей торговельного
підприємства є використання маркетингових комунікацій, зокрема, реклами.
Роль та значення реклами в діяльності підприємств досліджували вчені у
сфері маркетингу та комунікації, а саме: А. Коган, Ф. Котлер, К. Ротцолл,
Ч. Сендідж, В. Фрайбургер, М. Шапошникова та ін.
Реклама – це платне, спрямоване, неособове звернення, здійснюване через
засоби масової інформації та інші види зв’язку, це – агітація на користь будь-якого
товару, марки, фірми [2, c. 112]. Тобто реклама є важливим елементом
маркетингових комунікацій. Реклама є джерелом інформації від виробника, тому
для споживача вона особливо цінна, оскільки відрізняється від інших джерел. По
суті реклама генерує інформацію, призначену акцентувати увагу на позитивних
характеристиках товару.
Ефективна маркетингова діяльність підприємства передбачає формування ефек117

тивного комплексу маркетингової комунікації, який є складною системою з чіткою
логічною послідовністю і складається з таких основних елементів:
– визначення завдань комплексу маркетингової комунікації;
– з’ясування цільової споживчої аудиторії та бажаної її зворотної реакції;
– вибір звернення;
– вибір засобів впливу та поширення звернення;
– формування каналів зворотного зв’язку [3, c. 247].
Наскрізною лінією у системі маркетингової діяльності постає рекламна
діяльність підприємства, основним напрямком якої є вироблення рекламної
стратегії [1, c. 56]. В умовах сучасного ринку, коли присутня висока конкуренція і
кожен продавець прагне максимально задовольнити потреби покупця, рекламна
стратегія може бути вирішальним фактором конкурентної боротьби. Спільним
елементом маркетингових стратегій різних підприємств є те, що реклама стає
невід’ємною та активною частиною комплексної маркетингової діяльності
підприємства.
Як зазначалося вище, реклама грає величезну роль у збереженні та зміцненні
позицій фірми на ринку. Реклама продукції та послуг підприємства є складовою
комплексу маркетингових заходів, своєрідним інформаційним виходом на
споживача. Усі підприємства розуміють потребу в рекламуванні своїх товарів і
послуг, але у сучасних економічних умовах більшість з них має недостатні
фінансові можливості щодо втілення бажаних кроків щодо рекламної діяльності.
Ще одним обмеженням для підприємств є недостатня кваліфікованість
маркетингових кадрів, і, як наслідок, неефективне впровадження рекламних
заходів у комплексі маркетингових комунікацій підприємства.
Реклама – найважливіша складова маркетингу, ефективний засіб впливу на
аудиторію споживачів у процесі комунікації. Реклама у маркетинговій діяльності
підприємства відіграє важливу роль поряд із іншими напрямами маркетингової
комунікації й ігнорування її як елемента маркетингових комунікацій та як
функціонального напряму маркетингової діяльності у сучасних умовах є
недопустимим.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА
Головацька С. І., к.е.н., доцент;
Попович М. П., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Одним із найважливіших показників діяльності підприємств пивоварної
галузі є рівень витрат виробництва. Для вибору оптимальної облікової політики
підприємства необхідно враховувати технолого-організаційні особливості галузей
національної економіки. Технолого-організаційні особливості виробничого
підприємства можна вважати факторами, що визначають методику обліку витрат
виробництва.
На нашу думку, такий фактор впливу на побудову обліку витрат, як характер
сировини, що використовується в процесі пивоварного виробництва, потребує
уточнення, тому пропонується виділити окремо вплив таких факторів, як висока
матеріаломісткість виробництва, залежність кількості витраченої сировини від її
вологості та якості, наявність основної та супутньої продукції, відходів
виробництва та технологічних втрат.
Серед організаційних факторів впливу на побудову обліку витрат доцільно
виділити такі групи, як загальноорганізаційні та обліковоорганізаційні.
До загальноорганізаційних відносяться такі фактории, як: види діяльності
підприємства, форма спеціалізації, організаційна побудова, тип виробництва.
До обліково-організаційних факторів відносимо: методи оцінки об’єктів
обліку, організація внутрішньогосподарських відносин, методи формування
фактичної виробничої собівартості продукції, склад і структура окремих витрат
калькуляційних статей витрат, можливість їх аналітичного розкладання,
прийнятий варіант методу обліку за ознаками повноти (повних або неповних
витрат).
Доповнення та уточнення виявлених раніше в наукових дослідженнях
факторів впливу на побудову обліку витрат ще в більшій мірі сприяє забез печенню апарату управління пивоварного підприємства найбільш повною,
точною, якісною та своєчасною інформацією про витрати виробництва.
Виходячи з організаційно-технологічних особливостей пивоварних
підприємств, слід зазначити, що поліпшення інформаційного забезпечення
системи управління можливе лише через встановлення чіткого контролю за
витратами, що виникають на кожній ділянці виробничого процесу.
Важливим засобом впливу на результати діяльності окремих виробничих
підрозділів і господарювання в цілому в сучасних умовах виступає ефективна та
дієва система контролю. Своєчасний контроль за виробничими витратами та
собівартістю дає можливість виявити резерви збільшення прибутку, зниження
ціни на продукцію, і, як наслідок, підвищення конкурентоздатності підприємства.
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Основна мета внутрішнього контролю витрат полягає в наданні інформації
про відхилення від норм та нормативів, виявленні «вузьких» місць на виробництві, визначенні невикористаних резервів на підприємстві [1, с. 21]. Виходячи з
мети, можна виділити наступні основні завдання внутрішнього контролю витрат
виробництва:
– оптимальне використання основних і допоміжних матеріалів на продукцію;
– зменшення матеріаломісткості та енергомісткості продукції, що
виробляється;
– зниження рівня загальновиробничих витрат;
– недопущення погіршення якості продукції;
– підтвердження достовірності оформлення та відображення в обліку прямих
і непрямих витрат;
– арифметичний контроль показників собівартості за даними обліку витрат
на виробництво;
– попередження незаконних дій і непродуктивних виробничих витрат.
До основних принципів, дотримання яких є умовою побудови ефективної
системи контролю витрат, можна віднести:
– автоматизація – контроль має здійснюватися автоматично при
мінімальному втручанні керівника;
– близькість до об’єкта витрат – максимальне наближення контролю до
об’єкта витрат;
– відповідність центрам витрат – організація контролю повинна відповідати
виділеним центрам витрат і центрам відповідальності на підприємстві;
– гнучкість – вибір найкращого варіанту контролю в певних умовах, а також
своєчасне включення в процес контролю нових факторів і пристосування до змін,
що відбуваються;
– економічність – переваги системи контролю мають перевищувати затрати
на її функціонування;
– постійність – контроль має проводитися постійно та активно;
– своєчасність – забезпечення можливості ліквідувати відхилення, перш ніж
вони приймуть серйозні масштаби.
Таким чином, система контролю на підприємстві має бути побудована так,
щоб своєчасно інформувати керівників підприємства про необхідність проведення
коригуючих і попереджувальних заходів на основі прийняття ефективних
управлінських рішень. Контроль виробничих витрат повинен, в першу чергу,
забезпечувати вирішення свого головного завдання – мінімізації рівня витрат та
ліквідації неефективних витрат [2, с. 24].
Контроль виробництва продукції передбачає перевірку всього комплексу
завдань, що залежать від галузевої специфіки і типу виробництва, особливостей
організації та технології виготовлення продукції, її номенклатури. Завданням
контролю є не тільки перевірка організації й технології виробництва та
120

доцільності й обґрунтованості виробничих витрат на підприємстві, але й перевірка
правильності визначення собівартості продукції.
Логічним завершенням системи контролю на підприємствах пивоварної
галузі може бути складання щомісячної зведеної відомості відхилень від норм не
лише за видами витрат (сировина, матеріали, заробітна плата, тощо), а й за
калькуляційними статтями готової продукції. Подібна інформація може
використовуватися як при складанні звітних калькуляцій, так і при розробці
заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції. Застосування сучасних
автоматизованих систем та новітніх комп’ютерних технологій значно підвищить
ефективність контролю за витратами.
Особливого значення набуває залежність побудови обліку витрат від
організаційно-технологічних особливостей виробництва пивоварної продукції.
Чим більше побудова обліку витрат буде відповідати цим особливостям, тим
ефективнішими будуть управлінські рішення.
Для побудови моделі обліку витрат на виробництво та створення системи
економічного аналізу на пивоварних підприємствах, яка, з одного боку,
відповідала б всім вимогам чинної нормативно-законодавчої бази України, а, з
іншого – враховувала б технолого-організаційні особливості пивоварного
виробництва, необхідно більш детальніше дослідити стан обліку та аналізу витрат
на виробництво пивоварної продукції.
Отже, здійснення внутрішнього контролю за виробничими витратами є
об’єктивно необхідною умовою ефективного управління всім підприємством,
тому що дозволяє виявляти причини й фактори, які викликали порушення й
зловживання, і покращувати діяльність завдяки виявленню невикористаних
резервів. Тому, враховуючи проведені дослідження, нами рекомендовано запровадити систему внутрішнього контролю на досліджуваних підприємствах з
виробництва пива, адже це дасть змогу збільшити ефективність виробництва та
зменшити виробничі витрати.
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БІЗНЕСІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Ільчук О. О., к.е.н., доцент;
Хмілярук Н. С., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
Ресторанний бізнес в Україні представлений нині загальнодоступними
підприємствами різних типів, класів, форматів, концепцій, що пропонують
споживачам ресторанний продукт із широким спектром варіацій цінності.
Виробнику ринок диктує умови, за яких реалізується головна заповідь маркетингу
– потрібний продукт у потрібний час і в потрібному місці. Важливим напрямом
розвитку сучасних виробничо-торговельних підприємств в умовах ущільнення
конкуренції та постійно мінливої кон’юнктури ринку є формування й реалізація
ефективної асортиментної політики. За неоптимальної структури асортименту
відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата
конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках. Як
наслідок, спостерігається падіння економічної ефективності підприємства. Отже,
формування асортименту, який сприяє зростанню прибутку, вельми актуально для
підприємств ресторанного господарства, які прагнуть бути конкурентоспроможними.
Управління асортиментом у ресторанному господарстві завжди викликало
інтерес у дослідників. Даною темою цікавилися економісти та науковці у сфері
ресторанного бізнесу С. Дібб, В. Найдюк, Д. Шок Патти, Г. П’ятницька,
М. Сальська, Брюс Д. Хендерсен та ін.
Ресторани – це одне з небагатьох місць, де працюють всі органи чуття, які
генерують загальне почуття задоволення. Смакові, зорові, слухові, тактильні та
нюхові відчуття об’єднуються в оцінці страв, обслуговування та атмосфери
ресторану.
Асортимент – це набір товарів, пропонованих підприємством на ринку
[3, с. 123]. Він включає різні види товарів, які, своєю чергою, діляться на
асортиментні групи, що відрізняються функціональними особливостями, ціною,
якістю. Кожна група складається з асортиментних позицій. Асортимент
підприємства характеризується широтою, тобто кількістю асортиментних груп,
глибиною – кількістю позицій у кожній асортиментній групі та зв’язком між
різними асортиментними групами.
У процесі управління асортиментом необхідно орієнтуватися на певні
принципи його побудови. Можна виділити основні з них. Принцип системності
(комплексності, синергізму) – всі заходи з управління асортиментом повинні
розглядатися у взаємозв’язку. Принцип гнучкості – оперативність у реагуванні на
мінливу кон’юнктуру ринку. Принцип науковості – управлінські рішення щодо
асортименту повинні базуватися на об’єктивній, повній та достовірній інформації
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про стан і перспективи розвитку потреби, з одного боку, і можливості щодо її
задоволення, з іншого боку. Принцип ефективності формування асортименту
ґрунтується на очікуваній рентабельності і величині прибутку.
Формування асортименту товарів, що реалізуються торговельним
підприємством, передбачає проведення таких етапів роботи:
I етап. Визначення переліку основних груп та підгруп товарів, що
реалізуються, виходячи з обраної товарної спеціалізації підприємства та потреб
його потенційних споживачів.
II етап. Розподіл окремих груп та підгруп товарів між споживчими
комплексами постійного та сезонного характеру. Під час проведення цієї роботи
слід урахувати розмір торгової площі підприємств, а також спеціалізацію
підприємств-конкурентів, розташованих у районі діяльності цього підприємства,
особливо вузькоспеціалізованого.
III етап. Визначення кількості видів та різновидів товарів у межах окремих
споживчих комплексів, тобто глибини товарного асортименту. Основою для
проведення цієї роботи є розмір торгової площі та стан пропозиції товарів на
регіональному споживчому ринку.
IV етап. Розробка конкретного асортиментного переліку товарів, що
пропонуються до реалізації контингенту покупців, який обслуговує підприємство.
Оптимізувати асортимент можна, провівши аналіз внеску конкретної
продукції або групи в підсумковий результат. Ним може бути величина виручки
або обсяг продажів. Виручка є більш показовим критерієм.
Перевага досягається завдяки наявності асортименту, який за своїми
характеристиками або рівнем сервісного обслуговування перевершує пропозиції
конкурентів, постійному контролю якості товарів, що продаються у торговельній
мережі (походження, термін зберігання та ін.), постійному підтриманню
мінімального асортименту товарів для задоволення потреб споживача.
Формування відмінних переваг дає змогу стабілізувати або збільшити частку
ринку, отримати прибуток і випередити конкурентів або втримати свою позицію
лідера [2, с. 229].
На сьогодні ресторани України роблять ставку на українську та італійську
кухню, які займають понад 70% страв в меню, а також страви, приготовані на
мангалі. Аналітики повідомляють [1, с. 136], що з 14 тис. українських ресторанів
близько 80% роблять наголос на українську кухню, більше 70% пропонують
італійську кухню (піца та паста), трохи менше, 45-50% ресторанів пропонують
гостям широкий вибір страв на грилі й мангалі. Популярна в Україні грузинська
кухня займає 20%, не більше 16% ресторанів пропонують японську кухню (суші
та роли). Всього 4% ресторанів в Україні пропонують авторську, вегетаріанську
або екзотичну кухню (кубинську, китайську, азіатську, американську). Буквально
в кожному ресторані України в меню можна зустріти пасту, піцу, стейк, гриль,
грецький салат і чіз-кейк.
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Також зараз пішла тенденція вводити в ресторани українську кухню за
регіональним принципом. В Україні вже відкриваються ресторани, в яких можна
скуштувати страви з різних регіонів країни. Існують ресторани, які сконцентровані
на бессарабській, подільській чи карпатській кухні. Д. Сікорський зазначає, що
його ресторан зробив акцент на бессарабській кухні і закуповує тільки локальні
продукти, а страви готуються за рецептами, взятими у місцевого населення в
глибинках регіону.
Також відзначається популяризація «хіпстерських» закладів: бургерних і
кавових, які більше розраховані на неформальну молодь, яка приходить не тільки
поїсти, а й відпочити.
Асортимент продукції, який виготовляють підприємства ресторанного
господарства, дуже різноманітний; для його приготування використовуються різні
види сировини. Різноманітність продукції, що випускається, дає змогу більш
повно задовольняти попит споживачів, проте, ускладнює організацію
виробництва: багато видів сировини потребують особливих умов зберігання,
різних приміщень для механічної та кулінарної обробки.
Основною стратегією асортиментної політики є введення в меню новинок та
фірмових страв і напоїв власного приготування у поєднанні з класичними
стравами та напоями й елементами національної кухні. Лише такий заклад зможе
задовольнити потреби та привабити не лише зацікавленого туриста, а й
нагодувати зголоднілого місцевого жителя і навіть створити базу постійних
гостей.
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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
Лобанова Ю. С., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Університет ім. Альфреда Нобеля
Інноваційний розвиток стає основним фактором сталого розвитку
національної економіки. Органічне поєднання досягнень науково-технічного
прогресу з потенційними можливостями кожного малого та середнього
підприємства (МСП), що визначає їх інноваційну активність, стає перевагою у
конкурентній боротьбі. Крім того, інноваційна активність є індикатором розвитку
та конкурентоспроможності МСП.
Малі та середні підприємства відіграють значну роль в економічному
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зростанні й забезпеченні належного місця вітчизняної економіки у світовій
економічній системі. При цьому важливим фактором стає ефективне використання
інновацій, які сприяють соціально-економічному розвитку та відіграють провідну
роль у вирішенні економічних, екологічних, соціальних і культурних завдань. У
цьому зв’язку особливої актуальності набуває розгляд комплексу питань щодо
інноваційної діяльності підприємств та, зокрема, інноваційного потенціалу як
системного показника, що характеризує рівень ефективності підприємства у
реалізації стратегії інноваційного розвитку [1].
Інноваційний розвиток малих та середніх підприємств машинобудування –
процес послідовної активізації інноваційної діяльності за всіма напрямами й
елементами з метою забезпечення неперервного зростання потенціалу, яке
досягається шляхом розробки, створення та реалізації інновацій, що дозволяє
одержувати нові технологічні процеси, нову продукцію, нові форми організації та
управління виробництвом.
Формування поняття «інноваційна активність» пов’язане з необхідністю
розробки такої економічної категорії, яка б відображала найбільш загальні, суттєві
властивості, ознаки і зв’язки науки та інновацій як виду діяльності, стала б
основою для розробки системи відповідних показників і методології їх кількісного
вимірювання.
В Україні ще не створені належні умови для інтеграції підприємств у процеси
інноваційного розвитку економіки, активізації інноваційної діяльності цього
сектора економіки та виконання ним ролі інноваційної компоненти конкуренто спроможності вітчизняного великого бізнесу, що є значною інституційною
проблемою економіки України.
В середньому в Україні лише близько 6% промислових малих та близько 16%
промислових середніх підприємств є інноваційно активними (у Німеччині – понад
60%) [2]. Традиційно вищими за середній рівень є значення показників
інноваційної активності підприємств сектора малого і середнього підприємництва,
розташованих у м. Києві.
У галузевому розрізі більш активно технологічними інноваціями займаються
підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських
продуктів (29% від загальної кількості інноваційноактивних підприємств),
машинобудування (22%), легкої промисловості (14%) [2].
Діяльністю, спрямованою на дослідження та розвиток, займаються
підприємства машинобудівної та нафтопереробної промисловості, а також
меблевої та харчової промисловості. Проте, рівень інноваційної діяльності
підприємств щодо впровадження прогресивних технологічних процесів
залишається невеликим.
Найбільш вагомим факторами, які перешкоджають інноваційній діяльності
підприємств сектора МСП, є [1]: проблеми фінансового характеру (висока
капіталомісткість інноваційної діяльності та значний розмір необхідних
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початкових інвестицій; брак власних коштів підприємств, ускладненість
залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, недостатня фінансова
підтримка з боку держави); проблеми організаційно-комунікаційного характеру
(відсутність систематизованої інформації про новітні технології, наукові розробки
та інновації, наявні патенти; нерозвиненість інноваційної інфраструктури з
надання посередницьких, інформаційних, юридичних, експертних, фінансово кредитних та інших послуг; недоліки нормативно-правової бази інноваційної
діяльності; недостатність умов для налагоджування коопераційних зв’язків з
іншими суб’єктами інноваційного процесу); проблеми інформаційного характеру
(відсутність або недоступність систематизованої інформації про нові технології,
які мають потенціал комерціалізації, а також про стан і прогнозні оцінки
кон’юнктури ринків збуту інноваційної продукції) та інші.
Тому одним з напрямів удосконалення інноваційної діяльності сектора МСП
повинно стати посилення інноваційної активності цього сектора економіки. Крім
того, ще одним з перспективних шляхів організації діяльності МСП є кластерний
підхід. Це форми об’єднання малих і середніх підприємств, пов’язаних спільними
цілями, та інституцій, діяльність яких спрямована на виробництво інноваційної,
конкурентоспроможної продукції з метою зниження витрат виробництва за
рахунок спільного вкладення коштів в інноваційний розвиток, міжфірмового
поділу праці та поглиблення спеціалізації; інноваційного розвитку як сукупності
процесів послідовної активізації інноваційної діяльності за всіма напрямами і
елементами з метою забезпечення неперервного зростання потенціалу за рахунок
розробки, створення та реалізації інновацій.
Для розв’язання проблем і підвищення інноваційної активності необхідне
удосконалення централізованої політики щодо розробки і впровадження
ефективних систем управління інноваційною діяльністю як на макро-, так і на
мікрорівнях господарювання.
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АНІМАТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ
Лотоцька-Дудик У. Б., к.мед.н., доцент;
Горон Я. Р., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Львівський інститут економіки і туризму
Ринок ресторанного бізнесу в Україні перебуває в стані динамічного розвитку.
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Це одна з вагомих складових туристичної індустрії та високодохідна галузь
економіки України. Незважаючи на нестабільний економічний стан, заклади
ресторанного господарства користуються значним попитом порівняно з іншими
місцями відпочинку. Сучасна людина перестала бачити у закладах гостинності
лише їхнє конкретне призначення, вона хоче розваг, видовищ, активно проводити
дозвілля, висуваючи високі вимоги до організаторів її відпочинку [3]. Щоб
здобути прихильність і зацікавленість гостя відвідати ресторанний заклад,
недостатньо простого задоволення його смакових чи кулінарних потреб.
Успішність діяльності сучасного ресторану досягається за умови органічного
поєднання якісного обслуговування гостя для задоволення його вподобань у
харчуванні та активному відпочинку одночасно [1].
Впродовж останніх років вимоги відвідувачів ресторану постійно
ускладнювались. Так, якщо 10-15 років тому клієнти з подивом споживали суші й
молоде вино, то в бажаннях сучасного гостя обов’язковими вимогами до закладу
ресторанного господарства є наявність цікавих і незвичних новинок [6]. Тобто
збільшити кількість клієнтів певного закладу можна шляхом створення
комфортного, різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного
дозвіллєвого обслуговування. Підприємства ресторанного господарства залежно
від класу, статусу, спеціалізації, фінансових можливостей створюють анімаційні
служби, які займаються розробкою та впровадженням в діяльність закладу
розважальних дійств [4]. Робота у цьому напрямку є необхідною і важливою, адже
відкриває нові перспективи перед підприємством: оригінальна, захоплююча
програма приверне увагу клієнтів, створить у них хороший настрій, залишить
приємні спогади про даний заклад. Задоволений споживач не лише приходитиме
сюди знову і знову, а й поділиться враженнями з людьми, що його оточують,
тобто стане носієм позитивної реклами.
Також важливим елементом в організації культурно-розважальних програм
ресторанів є правильний підбір заходу відповідно до свят, пори року, тенденцій
моди, контингенту відвідувачів тощо [5]. Саме специфіка анімаційних процесів у
ресторанній індустрії і викликала необхідність професійної підготовки
спеціалістів даного профілю – аніматорів. Завдання аніматорів – зробити
відпочинок гостей цікавим і змістовним, що й визначає їх функціональні
обов’язки та вимоги.
Зміст і характер діяльності анімаційної служби, робота її різноманітних
відділів залежать від завдань і можливостей ресторану [2]. Доцільним є створення:
міні-клубу для організації дитячого дозвілля, шоу-відділу для проведення
розважальних і видовищних заходів, культурно-мистецького відділу для
організації творчих акцій, художніх проектів тощо.
Видовищно-розважальні анімаційні програми включають святкові заходи,
конкурси, фестивалі, карнавали, тематичні дні, ярмарки, дискотеки, танцювальні
вечори, концерти художньої самодіяльності тощо.
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Хто такий дитячий аніматор? Чому його послуги популярні? Аніматор –
експерт в тому, що подобається малюкам. Без нього важко уявити веселий день
народження. Аніматори на свято приходять часто, тому що вони можуть зробити
його незабутнім: із активними іграми, запальними танцями, цікавими конкурсами
та улюбленими героями. Аніматор перевтілюється в десятки різних образів, не
лише змінивши костюм, але й завдяки своїм артистичним здібностям. В чиєму
товаристві не мріяв би побувати малюк: мужніх супергероїв, звірят чи
благородних принцес – аніматор збере ватагу улюблених персонажів. Усі
запрошені гарантовано поринуть у казку і будуть зачаровані святом!
У Львові до переліку закладів харчування з анімаційними послугами та
комфортними умовами як для дорослих, так і для дітей входять: кафе «Фотель»,
кафе-десертація «Tarta Cafe», ресторан «Пузата Хата», кав’ярня «Glory Cafe»,
кав’ярня «Львівська майстерня шоколаду», ресторан сімейного відпочинку
«ДеМанджаро», ресторан «Валентино», ресторан «Деліс», вегетаріанське кафе
«GREEN», тощо.
Ресторан «MAFIA» зробить день народження вашого малюка посправжньому незабутнім! Кухарі навчать малюків готувати піцу або суші на
занятті в школі юних кухарів, найвеселіші аніматори запросять хлопців у
захоплюючу подорож до улюблених казок і мультфільмів, а лялькові вистави не
залишать байдужими нікого з гостей. Послуги: дитяче караоке, шоу «Хімічні
досліди», «Мильні бульбашки», клоун, тематична програма аніматорів та шоу
фокусів.
Ресторан-піцерія «La Famiglia» влаштовує чудові дитячі свята разом із
аніматорами. В закладі є кімната для розваг та окремі столики для частування
дітей.
«Веселка» – просто ідеальне місце для святкування дитячих днів народжень.
Професійні аніматори дарують іменнику незабутню святкову програму (при
бажанні костюмовану), розробляють справжній квест із заохочувальними
подарунками для маленьких гостей.
Розваги для дітей (шоу-програма, аніматори, майстер-класи) в «Love & Lviv
family restaurant» не дозволять малечі нудьгувати.
«Pizza Celentano Ristorante» – ресторан, орієнтований на широку аудиторію, з
особливою увагою до сімейного відпочинку. Тому дитяча кімната з аніматорами
буде приємною несподіванкою для батьків.
Дитяче містечко PAPASHON – улюблене місце відпочинку дітей різного віку:
для проведення днів народжень та інших дитячих свят, майстер-класів та показу
дитячих вистав, дитяче кафе з смачними та корисними стравами і напоями,
сучасний автодром з цікавою та захоплюючою трасою.
У ресторані «Голодний Микола» також створено максимальні зручності для
відпочинку гостей із дітьми. Девізом анімаційної служби закладу є
«Відпочиваючи з дітьми, відпочиньте від дітей».У будні та вихідні з дітьми
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працюють професійні няні-аніматори, весь час гостювання діти віком від 4 років
будуть під пильним наглядом відповідальних дорослих. У подвір’ї ресторану
розташований великий дитячий майданчик із гіркою, лазанками та гойдалкою.
Поруч розташована сезонна міні-ферма «Хатка для звірятка», де усі діти
безпосередньо у присутності няні можуть погодувати тваринок. Також у ресторані
для дітей неодноразово показують вистави актори театру ім. М. Заньковецької.
Всередині ресторану – великий дитячий куток із зручними меблями, іграшками та
цікавими іграми на спритність та логіку. Також діє спеціальне дитяче меню.
Головна родзинка ресторану – ставок, у якому плаває жива форель. Кожен гість
може сам зловити рибу за допомогою вудочки й її відразу ж йому приготують. Це
є вражаючим дійством і для дітей, адже вони теж можуть зловити рибу.
Заклади ресторанного господарства Львова пропонують своїм гостям великий
перелік анімаційних послуг. Як зазначають ресторатори, головною метою
проведення святкових акцій є не стільки залучення нових клієнтів, скільки
підвищення лояльності постійних відвідувачів та інформування потенційних
клієнтів. Ефективна реалізація дозвільної діяльності неможлива без талановитих
аніматорів, здатних реалізувати заплановану програму як для дітей, так і для
дорослих.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Митурак В. С., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Куцик В. І., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасних умовах господарювання розвиток малого підприємництва в
Україні мав би бути одним із пріоритетних напрямів регіональної політики як
окремих регіонів, так і країни в цілому, оскільки пов’язаний з вирішенням низки
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питань не тільки економічного, але й соціального характеру. Саме тому
активізація малого підприємництва та зростання масштабів й ефективності
функціонування підприємницького сектору є одним з головних чинників
позитивних структурних змін та модернізації національного господарства,
становлення нових ресурсів економічного пожвавлення, підвищення якості життя
населення.
Дослідженню проблем функціонування та розвитку малого підприємництва,
питанням державної підтримки малого бізнесу, розвитку його інфраструктури
присвячено роботи багатьох вчених, серед яких К. Воронич, І. Гобир, В. Дикань,
Л. Добуляк, С. Жирко, М. Мельник, Ю. Ольвінська, А. Полякова,
О. Самотоєнкова, Г. Цегелик, О. Череп, Г. Швець та інші [2; 3; 5].
Підприємництво робить ринкову економіку більш гнучкою, мобілізує
фінансові та виробничі ресурси населення, воно є серйозним фактором
структурної перебудови та забезпечення проривів науково-технічного прогресу, а
також вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового
господарства. В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток
підприємництва має стати одним із найважливіших чинників соціальноекономічного зростання [5].
Недивлячись на ряд прийнятих останнім часом вищими органами державної
влади і управління нормативних документів, розвиток малого бізнесу в Україні
здійснюється в несприятливому макро- і мікросередовищі, існує безліч проблем,
які необхідно вирішувати на різних рівнях управління, залежно від стану розвитку
підприємництва в сучасних умовах.
Перш за все, до проблем розвитку малого підприємництва слід віднести
загальний стан економіки України. На тенденції розвитку підприємництва
безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних
показників. Підприємництво функціонує як один з елементів реальної економічної
системи, тому реагує на всі зміни, які відбуваються в економіці [3].
Однією з основних проблем є низька конкуренція на внутрішніх ринках. У
багатьох сферах спостерігається висока концентрація великих підприємств, а
показники виходу на ринок нових фірм залишаються низькими. У такій ситуації
новим гравцям на ринку виробництва товарів і послуг важко зміцнити свої
позиції. Основні проблеми конкурентного середовища полягають у тому, що
багато секторів мають високу концентрацію фірм, які призводять до завищених
цін [1]. Крім того, сюди також належать надмірна кількість дозволів, норм і
ліцензій; неефективні і корумповані перевірки; застарілі технічні стандарти,
непослідовне і неефективне використання правил; слабкий захист прав власності [3].
Рішення всіх перерахованих проблем малого підприємництва неможливе без
державної підтримки малого підприємництва, яка включає такі складові:
1) формування правової бази функціонування підприємницького сектора та
вироблення важелів адміністративного регулювання діяльності підприємницьких
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структур з урахуванням специфіки їхнього розвитку в окремих галузях і сферах
національної економіки;
2) регулювання інституційних змін в економіці, які виступають факторами
формування підприємницького середовища;
3) формування системи підтримки та стимулювання підприємницької
діяльності;
4) залучення суб’єктів підприємницької діяльності до виконання науковотехнічних та соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції
(робіт, послуг) для задоволення державних та регіональних потреб [4].
Вищеперераховані та багато інших незгаданих проблем досі залишаються
невирішеними. Це змушує підприємців шукати обхідні шляхи та сприяє
корумпованості адміністративного апарату. Корупція підриває конкурентоспроможність країни, знижуючи її привабливість для інвесторів, підриваючи
конкуренцію серед існуючих підприємств, а також скорочуючи ефективність
бізнесу. Для розв’язання усіх цих питань необхідна розробка та чітке виконання
економічних реформ, спрямованих на поліпшення ситуації, що склалася у сфері
малого бізнесу в Україні.
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НЕОБХІДНІСТЬ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У
ФУНКЦІОНУВАННІ СУБ’ЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Міценко Н.Г., д.е.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
Сфері торгівлі належить особлива роль в економічній системі ринкового
типу. Як форма товарно-грошового обміну, вона у величезних розмірах
опосередковує економічний оборот (понад 2,7 трлн.грн [3, с. 408]) і забезпечує
відтворювальний процес розширеного типу. Як соціально-економічна сфера,
торгівля реалізує доходи населення та забезпечує не менше 2/3 потреб у товарах
(послугах) і володіє значним потенціалом інтенсифікації соціальних перетворень,
необхідних українському суспільству [1]. Торгівля виконує роль соціального
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інтегратора регіонів країни шляхом гарантування доступу усіх прошарків
населення до споживчих товарів та якісних торговельних послуг. Тому соціальна
відповідальність у торговельному підприємництві визначена соціальними
функціями і роллю торгівлі в суспільстві.
Необхідність розвитку соціальної відповідальності суб’єктів торговельного
підприємництва в Україні зумовлена низкою чинників:
1) жорстка ринкова конкуренція, агресивна глобалізація вітчизняних
товарних ринків;
2) недосконалість нормативно-правової бази функціонування суб’єктів
торговельного підприємництва, що продукує деформацію правової свідомості,
прагнення уникнути правової відповідальності, поширення тінізації діяльності;
3) орієнтація господарської діяльності більшості суб’єктів торговельного
підприємництва в Україні на виживання в умовах фінансової нестабільності, на
отримання фінансових результатів, а не на участь у розв’язанні соціальноекономічних проблем суспільства через фінансову та економічну слабкість,низький
рівень корпоративної культури;
4) низький
рівень
усвідомлення
суспільством
ролі
соціальної
відповідальності бізнесу внаслідок відсутності системи комунікації вітчизняних
суб’єктів господарювання з громадськістю;
5) нерозуміння бізнесом та суспільством мети та механізму реалізації
соціальної відповідальності через термінологічну невизначеність;
6) орієнтація політики соціальної відповідальності вітчизняного суб’єкта
торговельного підприємництва на разові заходи, а не на формування моделі
діяльності, спрямованої на виконання його місії та забезпечення внеску в
суспільний розвиток.
Доведено вплив соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва на
формування лояльності споживачів як до них, так і до пропонованих ними товарів.
Опитування 47 тис. споживачів на 15 регіональних ринках, проведене ньюйоркською консалтинговою компанією Reputation Institute, показало, що їх
бажання купувати товари, рекомендувати їх іншим, працювати в компанії та
інвестувати у неї на 60% визначається саме ставленням до самої компанії,
причому це ставлення на 42% базувалося на діяльності компанії у сфері соціальної
відповідальності [2]. Зростання лояльності споживачів обумовлює підвищення їх
готовності та бажання придбавати товари саме у даних торговців. Натомість, за
даними досліджень Cone Communications і Echo Global CSR в 10 найбільших за
рівнем ВВП країнах, вони ж можуть бойкотувати товари і послуги тих виробників
та торговців, діяльність яких суперечить принципам соціальної відповідальності
[2]. Тому ігнорування принципів соціальної відповідальності підвищує ризики
діяльності торговців, адже може викликати зниження обсягів продажу,
погіршення іміджу, збільшення скарг споживачів, ускладнення взаємодії з
громадськими організаціями та суспільством загалом.
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Суб’єкти торговельного підприємництва, які провадять соціально відповідальну діяльність, отримують такі головні переваги:
– формування позитивного іміджу суб’єкта підприємництва на ринку
діяльності, підвищення ринкової вартості компаній через зростання вартості їх
нематеріальних активів (гудвіл, бренд), соціальна капіталізація;
– посилення мотивації праці персоналу і, як наслідок, підвищення
продуктивності його праці;
– покращення репутації суб’єкта підприємництва як привабливого роботодавця, підвищення лояльності працівників, поліпшення соціально-психологічного
клімату в трудовому колективі, зниження плинності кадрів;
– підвищення якості трудового життя та активний особистісний розвиток
працівників;
– посилення довіри та лояльності споживачів до суб’єкта підприємництва та
його товарів (послуг), зростання обсягів їх реалізації;
– отримання можливостей участі у державних програмах, виконанні
державного замовлення;
– полегшення умов отримання кредитів та залучення інвестицій;
– формування системи лояльних партнерських зв’язків з контрагентами;
– зменшення конфліктів зі стейкхолдерами та нефінансових ризиків.
Таким чином, соціальна відповідальність суб’єкта торговельного
підприємництва – це його добровільна відповідальність за свою діяльність перед
працівниками, обслуговуваним населенням (споживачами), контрагентами,
державою та суспільством загалом, що має на меті як досягнення ним високих
фінансових результатів та конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг, так
і забезпечення сталого розвитку району діяльності, та реалізується через систему
заходів суспільного, трудового, економічного та екологічного характеру.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РОЛЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Міценко Н. Г., д.е.н., професор;
Бакун Л. А., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Термін «потенціал» був введений у науковий обіг 20-25 років тому і відображає
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засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для
досягнення певної мети або розв’язання певної задачі. В науковий обіг термін
«трудовий потенціал» увійшов у період переходу від екстенсивного до
інтенсивного способу розвитку виробництва. Як підкреслюють науковці, поява
даного терміну була направлена на необхідність активізації та ефективного
використання можливостей особистісного фактора виробництва, що характеризує
всю різноманітність якостей суб’єкта (працівника) та проявляється в процесі його
трудової діяльності [1, с. 175].
Теоретичною основою визначення розміру і управління трудовими ресурсами
суб’єкта підприємництва є концепція «людських ресурсів», яка виникла в середині
ХХ ст. і довела необхідність використання економічних критеріїв для оцінки ролі
соціально-трудового фактора у виробництві. В економічній літературі досі не
сформовано єдиної точки зору щодо сутності трудового потенціалу. Трудовий
потенціал розглядається як: ресурси праці, якими володіє суспільство; сукупність
працездатного населення; інтегральна соціально-економічна категорія; сукупність
якостей, що визначають працездатність людей, тощо.
На увагу заслуговує помітний внесок в дослідження трудового потенціалу
таких науковців, як С. Вовканич, М. Долішній, С. Злупко, С. Писаренко,
М. Пітюлич. Трудовий потенціал трактується ними як прогнозована інтегральна
здатність групи, колективу, підприємства, працездатного населення країни,
регіону до продуктивної трудової професійної діяльності, наслідком якої є
новостворені духовні та матеріальні цінності [2, с. 9]. Систематизуючи підходи до
розкриття змісту категорії, зазначимо: носієм трудового потенціалу є економічно
активне населення з притаманними йому демографічними, фізичними,
професійними, кваліфікаційними та освітньо-культурними характеристиками;
формування та раціональне використання трудового потенціалу забезпечується
відповідним набором економічних, соціальних, демографічних, екологічних
чинників, а також системою економічних відносин на певному етапі розвитку
суспільства; результатом реалізації трудового потенціалу та одночасно
критеріальним показником його оцінки є певний набір споживчих вартостей, який
може бути вироблений економічно активним населенням у відповідних соціально економічних та науково-технічних умовах. Таким чином, трудові ресурси
характеризують процес формування трудового потенціалу з точки зору кількості
активних агентів трудової діяльності, а трудовий потенціал відображає не лише
кількісну сторону, а й якісні параметри здатності до праці.
Трудовий потенціал трактується як наявність у людини, трудового колективу,
суспільства прихованих можливостей чи здібностей у певній сфері
життєдіяльності. Тобто, працівник, окремі групи і суспільство в цілому мають у
розпорядженні можливості і здібності здійснювати й удосконалювати трудову
діяльність, істотно підвищувати її продуктивність. Таким чином, компоненти
трудового потенціалу повинні характеризувати: психофізіологічні можливості
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участі в суспільно корисній діяльності; можливості нормальних соціальних
контактів; здатності до генерації нових ідей, методів, образів, понять;
раціональності поводження; наявність знань і навичок, необхідних для виконання
визначених обов’язків і видів робіт; пропозицію на ринку праці.
Трудовий потенціал суб’єкта підприємництва не є сумою трудових
потенціалів працівників, оскільки він як система завжди більший суми її
складових – індивідуальних трудових потенціалів окремих працівників. Тобто під
час формування трудових ресурсів суб’єкта підприємництва діє закон синергії
його елементів. Уже саме об’єднання працівників у єдиний і планомірно
організований процес праці породжує ефект колективної праці, що перевищує
суму сил працівників, що діють індивідуально. Якщо сукупність здібностей
людини є основою потенціалу особистості, то продуктивна сила, що виникає
завдяки спільній діяльності різних індивідів, складає основу трудового потенціалу.
Структура трудового потенціалу суб’єкта підприємництва являє собою
співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, професійних
та інших характеристик груп працівників і відносин між ними. У трудовому
потенціалі суб’єкта підприємництва можна виділити такі компоненти: кадрову,
професійну, кваліфікаційну і організаційну. Кадрова складова включає: кваліфікаційний потенціал (професійні знання, уміння і навички) і освітній потенціал
(пізнавальні здібності). Професійна структура колективу пов’язана зі змінами в
змісті праці під впливом НТП, що обумовлює появу нових і відмирання старих
професій, ускладнення трудових операцій. Кваліфікаційна складова визначається
якісними змінами в трудовому потенціалі (ріст умінь, знань, навичок) і
відображає, насамперед, зміни в його особистісній складовій. Організаційна
складова трудового потенціалу суб’єкта підприємництва включає високу
організацію і культуру праці, знаходячи своє вираження в чіткості, ритмічності,
узгодженості трудових зусиль менеджерів і торгово-оперативного персоналу та
високому ступені задоволеності працівників своєю працею, їх лояльністю до
суб’єкта підприємництва.
В залежності від сформованих у суспільстві відносин, від рівня розвитку
ринку праці формується якісна і кількісна складова трудового потенціалу суб’єкта
підприємництва.
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В умовах конкурентного середовища кожне роздрібне торговельне
підприємство пов’язує свій успіх з активною комерційною роботою та її
маркетинговою підтримкою, з високим рівнем організації комплексу торгово технологічних процесів в межах належних торговцеві магазинів та інших пунктів
продажу товарів, із забезпеченням високої якості торговельного обслуговування,
створенням позитивного іміджу, ділової репутації і формуванням системи
лояльності споживачів. Поряд з модернізацією основних бізнес-процесів
підприємства роздрібної торгівлі, орієнтацією на максимально повне задоволення
попиту пріоритетних споживачів шляхом оптимізації закупівельної роботи,
застосування економічних інструментів управління товаропросуванням,
формуванням асортименту товарів з орієнтацією на категорійний менеджмент,
обґрунтуванням на цій основі рішень щодо цінової політики та стимулювання
продажів, роздрібні торговці в сучасних умовах велику увагу відводять питанням
використання можливостей мерчендайзингу для активізації продажів товарів та
покращення фінансових результатів торговельної діяльності.
Мерчендайзинг є важливим інструментом ефективної роботи торговельного
підприємства, що дозволяє збільшити доходи, підвищувати лояльність клієнтів,
оптимізувати зовнішні та внутрішні процеси, що відбуваються в магазині.
Вагомість даного інструментарію підтверджується практикою торговельної
діяльності, яка свідчить, що несистемні інвестиції в торговельне обладнання,
оформлення торгових залів, рекламу, проведення акційних розпродажів та інших
подібних заходів дозволяють збільшити прибуток підприємства роздрібної
торгівлі не більше, ніж на 2-5%; в той же час, значно менші витрати на
запровадження комплексу мерчендайзингу дозволяють істотно наростити
прибуток роздрібного торговця [2].
Мерчендайзинг в сучасній теорії та практиці торгівлі [1; 3] розглядається,
насамперед, як комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію підготовки товарів
до продажу, привернення уваги покупців і спонукання їх до здійснення
імпульсивних покупок. При цьому передбачається здійснення протягом достатньо
тривалого періоду серії дій та заходів, метою яких є нарощування обсягів
реалізації товару та підвищення якості обслуговування покупців у просторі,
обмеженому стінами магазину. Мерчендайзинг як мистецтво представлення
товарів в магазині є важливим інструментом формування атмосфери торговельного закладу, впливу на свідомість покупців і спонукання їх до вибору певних
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товарів у пункті продажу. Але комплекс мерчендайзингу не є раз і назавжди
усталеним та універсальним; його інструментарій треба формувати тільки з
урахуванням специфіки товарних груп: одним з ключових елементів
мерчендайзингу є категорійний менеджмент – концепція управління торговельним
простором на засадах поділу асортименту товарів на групи подібних між собою
товарів і подальшого системного управління товарними категоріями як окремими
бізнес-одиницями.
Основними цілями мерчандайзингу підприємства роздрібної торгівлі
вважаються: створення конкурентних переваг магазину і окремих марок товарів;
стимулювання продажу товарів у магазині; збільшення кількості лояльних
покупців; удосконалення торгово-технологічного процесу в магазині; удосконалення рекламно-комунікаційної політики підприємства роздрібної торгівлі, а
також вплив на поведінку споживачів. Досягнення зазначених цілей забезпечується шляхом використання різного за призначенням інструментарію впливу (на
запаси, розміщення, презентацію товарів), основним спрямуванням якого можуть
бути: презентація товарів у торговому залі (управління асортиментом і запасами
товарів на засадах категорійного менеджменту, управління внутрішнім простором
магазину на основі розробки планограм торгового залу, оптимізація викладання
товарів і використання різноманітного торговельного обладнання); приваблення
клієнтів та інформаційна підтримку товарів (зовнішні та внутрішні засоби
реклами); формування атмосфери та іміджу торговельного закладу (зовнішній і
внутрішній дизайн).
Організація комплексу мерчендайзингу у магазині на належному рівні стає
можливою лише за умови розробки роздрібним торговцем власного Стандарту
мерчендайзингу, його впровадження, контролю виконання та регулярної оцінки
ефективності. Обов’язковими елементами Стандарту мерчендайзингу вважаються:
вимоги щодо асортиментного ряду (перелік обов’язкових для представлення в
даній групі позицій товарів, %); вимоги щодо кількості представленого артикулу
товару (мінімально допустима кількість одиниць товарів по кожному артикулу);
визначення конкретних місць продажу, розмірів та площі обладнання (вітрин,
прилавків, полиць тощо), на яких розташовується товар; вимоги щодо фейсингу
(визначення особливостей викладання товарів у першому ряду стелажу чи
вітрини: кількість пакувань товару кожного артикулу, визначення лицевої сторони
пакування, кут розташування товару на полиці, розмір викладуваного вагового
товару, розташування зрізу куска того чи іншого різновиду продуктів харчування,
послідовність розташування різних артикулів товарів однієї торгової марки);
вимоги щодо розташування у магазині рекламних матеріалів; вимоги щодо
цінників (розташування, оформлення та зміст цінника); додаткові пояснення та
коментарі щодо особливостей розташовування товару в конкретному магазині, в
тому числі з врахуванням особливостей даного товару тощо [3].
Стандарт мерчендайзингу магазину потрібен для того, щоб керівництво торго137

вельного підприємства (магазину) змогло визначити та сформулювати всі вимоги
щодо системи мерчендайзингу з врахуванням специфіки товару, особливостей
попиту потенційних покупців і концепції торговельної діяльності роздрібного
торговця.
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СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ: ОЗНАКИ, РОЛЬ І ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ
Ноздровська Д. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Науковий керівник: Шайда О. Є., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Проблеми працевлаштування, прірва між бідними й багатими, кількість
приватних підприємців, якість робочої сили, рівень безробіття та інші соціальні
параметри нашого суспільства є загальновідомими. Усе це пов’язано із
становленням в Україні середнього класу – головної рушійної сили економіки.
Основними ознаками середнього класу є: рівень матеріального добробуту та
споживання, рівень освіти й професійно-кваліфікаційний статус, економічні та
соціальні мотивації праці, спосіб і стиль життя, самоідентифікація, здатність до
самоорганізації. Дослідження за кількістю населення та його питомою вагою
підтверджують, що він є соціально неактивним і мотивація до модернізації у нього
абсолютно відсутня [1].
У країнах з ринковою економікою до середнього класу входять, як правило,
особи з вищою освітою, яка дає їм переваги для отримання високооплачуваної
роботи. В Україні, на жаль, більшість людей з вищою освітою вимушена
працювати не за фахом. Роль середнього класу полягає у соціальному новаторстві,
що розгортається у сферах підприємництва, перетворенні соціальних інститутів,
оновленні ідеології і культури, формуванні структур громадянського суспільства.
У повсякденній діяльності середні верстви освоюють, коригують, формують у
власних інтересах нові правила організації суспільного життя. Сутність
інноваційного вкладу середнього класу в розвиток суспільства в соціальному
плані полягає у становленні особистості, орієнтованої на індивідуальну самостійність, на вільну самовизначеність у соціальному просторі, на відповідальність за
власну долю [2].
Середній клас є основним платником податків, що значно впливає на
споживчу політику та розвиток внутрішнього ринку, створює потужний
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інвестиційний ресурс. Він бере активну участь у громадському та політичному
житті країни. Маючи достатній рівень доходів, власну справу чи стабільну роботу,
володіючи власністю, представники середнього класу зацікавлені в підтримці
соціальної стабільності в суспільстві і є соціальною основою громадянського
суспільства. Без середнього класу неможливе громадянське суспільство, а без
останнього – правова держава.
Майже в усіх розвинутих країнах частка середнього класу становить 60%
суспільно активних громадян. В Україні при визначенні соціального прошарку, на
який слід спиратись у зміцненні демократії та ринкових відносин, маємо шукати
його не тільки серед приватних власників, а й серед тих, хто має відповідний
рівень життя, причому забезпечує його власною працею, набутою освітою,
знаннями. Виходячи зі статистики, їх в Україні дуже мало, і як клас вони існувати
не можуть, тому що ще не сформовано достатніх умов для розвитку численного
середнього класу через політичні і соціальні перетворення, які відбуваються.
Населення не може швидко адаптуватися до змін, які були в історії (капіталізм –
соціалізм – ринкова економіка) [3].
Зародження «нового» середнього класу в Україні стримується низкою
обставин. Якщо «новий» середній клас у західних країнах зародився понад
півстоліття тому, є результатом тривалої еволюції, то в Україні цей процес лише
розпочинається. На Заході «новий» середній клас формувався за рахунок
висококваліфікованих спеціалістів і менеджерів, затребуваних ефективно функціонуючими підприємствами й організаціями переважно високотехнологічних та
інформаційних галузей (банківських, страхових, інформаційних, рекламних,
торгівлі та послуг), в Україні ж ці можливості обмежені.
Проблема становлення «нового» середнього класу в Україні полягає не лише
в його нечисленності, а й у тому, що формується він в обмеженому складі – за
рахунок окремих професійних груп, що обслуговують ринок і владу. Сюди не
потрапляють масові прошарки інтелігенції – працівники науки, культури, освіти,
медицини, котрі на заході становлять значну частину середнього класу. Тож
«новий» середній клас в Україні не відіграє домінуючої ролі в соціальній
структурі порівняно із західним суспільством, де він уособлює демократію,
стабільність і прогрес. В Україні майже відсутня золота середина, яка б могла бути
середнім класом. За останні 10 років інтерес до освіти почав відроджуватись, що
підтверджує зростання кількості вищих навчальних закладів і студентів. Характер
цих змін визначається процесом реформування освітньої галузі і змінами
соціально-економічної ситуації у країні.
Перешкодою до формування середнього класу в Україні є трудова міграція.
Все ширші верстви невдоволеного населення, яке не отримало можливостей до
реалізації, й надалі залишатимуть Україну, перетворюючи її на постачальника
кваліфікованої робочої сили. Прикладом цього є високоосвічені програмісти, які
користуються попитом у країнах Західної Європи. Для запобігання негативним
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наслідкам такого варіанта має реалізуватись інноваційна модель розвитку
економіки.
Політика сприяння створенню середнього класу в Україні має спиратися на
коригування системи пріоритетів у соціальній сфері. Економічне зростання
забезпечує фундамент для переорієнтації соціальної політики на підтримку
працюючого населення, випереджаюче зростання заробітної плати, відмову від
дешевої робочої сили, впровадження прогресивної системи оподаткування доходів
громадян, участі в управлінні підприємств та розподілі прибутків. У поєднанні з
подоланням надмірної диференціації доходів населення це створить умови
розвитку середнього класу в Україні .
Дешева робоча сила звузила масштаби внутрішнього попиту. Через дефіцит
робочої сили необхідної якості економіка є фінансово залежною від світового
ринку та від ринку праці. Втрата значної частини трудових ресурсів внаслідок
низької оплати їх праці унеможливила створення середнього класу в Україні.
Тому в стратегії соціально-економічного розвитку наголошено на підвищенні
оплати праці як важливого фактору економічного зростання та інноваційного
шляху розвитку економіки України [4].
Процес формування середнього класу має ґрунтуватися на зростанні
конкурентних переваг, пов’язаних з якістю робочої сили і рівнем її оплати. В
Україні існують серйозні проблеми розвитку національного ринку праці.
Насамперед слід відзначити низьку мотивацію населення до економічної
активності та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці.
Ще одним негативним фактором, який стримує формування середнього класу
в Україні, є невідповідність між освітньо-кваліфікаційним рівнем, складністю і
соціальною значущістю виконуваної роботи та розміром оплати праці. Найбільше
ця неадекватність виявляється у сфері освіти та охорони здоров’я. Працівники цих
галузей мають належати до середнього класу, але внаслідок того, що переважна
більшість з них працює в бюджетних закладах, їхня заробітна плата дуже низька: в
освітян вона на чверть, а в медиків на третину нижча від середньої в економіці.
Політика сприяння створенню середнього класу в Україні має спиратися на
підтримку працюючого населення, забезпечення випереджального зростання
зарплати, захист інтелектуальної власності та зміцнення на цих засадах становища
висококваліфікованої робочої сили, а також на підтримку підприємництва.
Становлення середнього класу в українському суспільстві має відбуватися не
шляхом створення принципово нового соціального угруповання, а за допомогою
поступової трансформації відповідних соціальних груп і способу їх життя [5].
Отже, спрямованість економічних реформ має підпорядковуватись інтересам
середнього класу суспільства. Саме середній клас у світі завжди був і є
найнадійнішою опорою ринково-демократичних перетворень. Завершення
формування середнього класу слугуватиме не лише піднесенню економіки в
країні, а й сприятиме поліпшенню добробуту мільйонів людей, зростанню ї хнього
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духовного рівня. Україна завжди була державою освічених, талановитих людей,
тому вважається державою з високорозвиненим науково-технічним і духовним
потенціалом. Подальший успіх економічних перетворювань залежить від рефор мування національної наукової системи, основою якої буде українська
національна ідея.
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Поддубцева А. В., студент
Університет ім. Альфреда Нобеля
Підприємництво – самостійна, ініціативна діяльність на власний ризик,
метою якої є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання
прибутку. Від рівня розвитку підприємництва залежить стабільність суспільства,
економіка і добробут країни. Сприятливими для розвитку підприємств в Україні є
такі фактори: доступні джерела фінансування, надання з боку держави гарантій на
повернення позики у разі неплатоспроможності підприємств.
Якщо звернути увагу на малий бізнес, то Україна знаходиться у
несприятливих умовах для його розвитку. Ми можемо спостерігати низку
труднощів, з якими часто стикаються підприємці малого бізнесу, що обумовлено
недосконалістю законів щодо сплачування податків за спрощеною системою та
відсутністю підтримки малого бізнесу з боку держави. Для більшості суб’єктів
підприємницької діяльності банківський кредит залишається недоступним через
високі процентні ставки [3].
Проблемою є і те, що значна кількість зареєстрованих підприємств не діє, а
більша частина діючих підприємств займається швидкоприбутковим бізнесом:
таким, як торгівля та послуги. Так, на початку 2016 року показник кількості
підприємців скоротився до 10 разів, а внесок малих підприємців у валовий
внутрішній продукт складав лише 10%, що у 3-4 рази нижче, ніж у європейських
країнах [5]. На фоні перерахованих вище проблем питання розвитку середнього
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класу в Україні є актуальним.
На процес формування середнього класу впливають три групи чинників:
– економічні, зокрема, ринкова економіка, конкуренція, приватна власність,
де важливим є залучення коштів працівників як інвестицій в створення малих і
середніх підприємств;
– політико-правові: політична стабільність, правова свідомість громадян,
стабільна законодавча база, розвиток громадянського суспільства;
– соціальні, в першу чергу, освіта, соціальна роль, соціальний статус.
В Україні частка населення, яка може підпадати під «середній клас» складає
12-15%. При цьому виникає перелік проблем з визначенням категорій населення,
яких можна віднести до середнього класу [4].
Соціологи відносять людей до середнього класу за такими категоріями, як
середній рівень доходів або середній рівень у соціально-економічному індексі (він
вираховується завдяки даним про дохід особи, освіту та престижну професію, яку
має людина). Бувають випадки, що освіта, яку отримала певна особа, не відповідає
позиції робочого місця. Спостерігаємо таку ситуацію: фізична особа, яка має
належати до середнього класу, зазвичай відноситься до нижчого класу через
рівень доходів і рівень задоволення потреб. Це обумовлено тим, що наш ринок
нерозвинений, аби забезпечувати рівноцінну нагороду тим, хто може виконує
кваліфіковану роботу. Тому, якщо розглядати показники за доходами українців, то
на жаль, тих, кого треба віднести до середнього класу за своїм доходом, в
більшості ближче до нижчого класу, а не до середини.
Відносно України проблема середнього класу обумовлена розшаруванням
суспільства на клас олігархів і клас робітників, а потужний середній клас
практично відсутній і, відповідно, не може нести відповідальність за стабільний
розвиток суспільства [1].
У той же час середній клас асоціюється з високим професіоналізмом,
політичною і соціальною ініціативністю та індивідуалізмом. Усвідомлюючи
важливість підприємництва, її рухову силу в секторах економіки України
необхідно [2]:
– удосконалювати законодавчу базу щодо створення сприятливих умов для
розвитку малого та середнього підприємництва;
– розширити надання пільгових кредитів суб’єктам підприємницької
діяльності, особливо початківцям малого бізнесу;
– розвивати підприємницьку діяльність в галузях, що мають високу конкурентоспроможність та забезпечують найвищу ефективність.
Отже, в Україні так і не вирішена проблема з класами населення через низьку
економіку та брак робочих і кваліфікованих кадрів, а середній клас повинен
виживати сам за рахунок своїх вмінь та праці.
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Павленчик Н. Ф., д.е.н., професор
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського
Діяльність керівників різних рівнів з метою вдосконалення економічних
взаємовідносин на засадах координації, направлення дій працівників,
використовуючи систему засобів і методів економічного, нормативного,
регулюючого та стимулюючого характеру, відображає організаційну основу
управління. Управляти – означає вміння аналізувати, прогнозувати, приймати
рішення, організовувати, контролювати та стимулювати їх виконання з метою
підвищення ефективності. Процес управління має місце як на макрорівні, так і на
мікрорівні. Він є цілеспрямованим і активним процесом, який складається з
самостійних, логічно послідовних елементів: збирання, систематизація і
опрацювання інформації та обґрунтування й прийняття рішень для досягнення
цілей [1].
У процесі управління проявляються потреби та інтереси людей, колективу,
організацій, підприємств і суспільства в цілому, що зумовлюють цілі, мету та
завдання виробництва і внаслідок чого визначаються, розподіляються та
використовуються продуктивні сили суспільства. Управління підприємством
означає провадження його діяльності, пов’язаної із прийняттям рішень,
спрямованих на перспективу розвитку, покращення його технічної оснащеності,
поліпшення умов праці, удосконалення організації виробництва, раціональний
розподіл кінцевих результатів. Однак, кожна галузь загалом і окреме
підприємство, зокрема, має свою специфіку та особливості управлінського
процесу. Не є виключенням і сфера готельно-ресторанного бізнесу.
За ознаками діяльності, призначенням, територіальним розміщенням, формою
власності, тощо готельно-ресторанний бізнес являє собою складну соціальноекономічну систему і містить цілий комплекс організацій і підприємств з надання
послуг. Цей окремий сектор національної економіки, до якого належать мережі
готельної та ресторанної пропозиції і утворення міжнародних готельних та
ресторанних ланцюгів, малих спеціалізованих підприємств із альтернативним та
скороченим набором різноманітних послуг і видів діяльності, є одним із
пріоритетних напрямів розвитку економіки, базисом для туристичної діяльності,
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що потребує висококваліфікованого управління. На нашу думку, управління
готельно-ресторанним бізнесом доцільно розглядати як імплементацію
управлінських рішень у діяльність працівників на основі формування раціональних організаційно-трудових відносин за допомогою сукупності принципів,
методів, засобів і форм управління, спрямовану на надання якісних послуг і
продуктивне використання наявних ресурсів.
Управління у готельно-ресторанному бізнесі мотивує формування відносин у
потребі або наданні послуг безпосередньо чи безконтактно і ґрунтується на
комплексному застосуванні економічних, законодавчих, адміністративних та
моральних засобів і методів як на рівні організацій, установ, підприємств, так і
окремих суб’єктів.
Економічна природа готельно-ресторанної діяльності носить нематеріальну
сутність. Наслідком діяльності персоналу готелів і ресторанів виступає пропозиція
особливого виду товару – послуг, які відбуваються у миттєвому стані поєднання
виробництва, продажу і споживання, в конкретному місці й часі, й у безпосередніх
відносинах виробника і споживача. У зв’язку з цим адекватними рисами і
властивостями мають володіти управлінці усіх напрямів діяльності готельноресторанного бізнесу, які відповідно до службових обов’язків зобов’язані
приймати оперативні рішення в умовах певної невизначеності і ризику. В
контексті цього управління готельно-ресторанним бізнесом передбачає постійний
моніторинг і аналіз з боку керівників готелю різних рівнів виконання працівниками посадових інструкцій, встановлення фактів відхилення в роботі, їх аналіз,
критична оцінка та прийняття відповідних заходів реагування.
На практиці, в організації та провадженні готельно-ресторанного бізнесу
кожний із його учасників виступає самоуправлінцем, який, використовуючи свої
професійні, інтелектуальні, фізичні та менеджерські властивості, організовує,
здійснює і контролює виробничі відносини, спрямовані на надання якісних послуг
з метою задоволення вимог споживача. Досягнута мета з надання якісних послуг
проживання, харчування, екскурсійного та транспортного обслуговування буде
можливою лише за умов координації відносин між усіма працівниками і
підрозділами готелю. У зв’язку з цим особливістю субординації відносин, що
проявляються між окремими підрозділами або їх працівниками, які виконують
спільну роботу, але безпосередньо не є підпорядкованими один одному й мають
однакові права у виконанні колективної практики, є те, що вони мають стати
такими, які мають місце між підлеглими працівниками окремого підрозділу та
їхнім безпосереднім керівником.
Специфічною рисою управління у готельно-ресторанному бізнесі є його
імплементація в діяльність і поведінку окремих суб’єктів та індивідуумів, що дає
можливість спрямувати зусилля на формування індивідуальної професійної
діяльності та відповідальності персоналу з раціонального використання наявних
ресурсів і досягнення поставленої мети за умов єдності й забезпечення гармонійно144

го розвитку та діяльності всіх зовнішніх і внутрішніх складових підприємства.
Для формування ефективної системи управління в готельно-ресторанному
бізнесі важливим є налагодження збалансованої і гармонійної системи управління
усіх ієрархічних рівнів управлінців – від організаторів виконання окремих видів
робіт, керівників структурних підрозділів до керівників підприємства загалом.
Основною рисою управління в готельно-ресторанному бізнесі, на нашу
думку, є його орієнтація на зростання іміджу та конкурентоспроможності
підприємства, що є визначальними складовими ефективності його діяльності.
Оцінка іміджу підприємства готельно-ресторанної сфери, як правило, має місце у
зовнішньому середовищі, проте, формується він в процесі діяльності колективу
готелю шляхом злагодженої роботи усіх ланок, добросовісного виконання
працівниками своїх обов’язків, створення високого рівня комфорту у місцях
проживання та загального користування, наявності якісних атрибутів особистої
гігієни, а також можливості одержання додаткових послуг, пов’язаних із
задоволенням особливих побажань гостей за рахунок диверсифікації практики
менеджменту. Це – комунально-побутові, посередницькі, автотранспортні
послуги, послуги інформаційного характеру тощо.
В умовах, коли попит на готельно-ресторанні послуги є нерівномірним
протягом року і визначається сезонністю та природо-кліматичними чинниками,
менеджери повинні спрямувати діяльність персоналу підприємства на чітку
роботу. За умов форс-мажорних обставин проявляється і відповідна особливість
діяльності управлінців готельно-ресторанного бізнесу. Командою менеджерів
готелю мають бути розроблені прогнозовані графіки очікування інтенсивності
напливу і, відповідно, передбачувана повна готовність підприємств готельного
господарства до зустрічі й якісного обслуговування великої кількості гостей.
Оптимальне та раціональне вирішення непередбачуваних ситуацій і зниження
ризиків виробничого характеру можливе лише за умов достатнього накопичення
знань та вмілого використання «…сукупності принципів, методів, засобів і форм
управління виробництвом…» [2, с. 396], що сприятиме підвищенню ефективності
діяльності готельно-ресторанного підприємства. З іншого боку, ефективна
управлінська та контролююча функція менеджерів, яка спрямовується на
забезпечення найпривабливіших умов проживання гостей, створення та задово лення їх комфортабельних вимог та сприяння розвитку бізнесу і вирішення
соціальних проблем обслуговуючого персоналу, може бути досягнутою за умов
ефективного використання ресурсного потенціалу готельної організації.
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ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Павлова В. А., д.е.н., професор
Університет ім. Альфреда Нобеля
На сьогодні важливим завданням господарюючих суб’єктів є адаптація
бізнес-процесів до умов зовнішнього середовища, що дозволяє реалізовувати їх
основні бізнес-цілі.
З метою формування ефективної системи управління бізнес-процесами
підприємства пропонується вести моніторинг характеристик кожного етапу
бізнес-процесу, своєчасно визначати найбільш раціональні рішення та вносити
необхідні зміни. Для того, щоб врахувати усі фактори впливу та можливі зміни,
слід проводити дослідження на підставі використання системно-процесного
підходу. Для вирішення цього завдання слід врахувати складну структуру бізнеспроцесів підприємства.
Для вивчення такої структури передбачено виокремлення основних елементів
бізнес-процесів підприємства, зокрема: входи процесів; діяльність по перетво ренню входів у виходи; ресурси для виконання бізнес-процесів та виходи бізнеспроцесів. Виокремлення основних елементів бізнес-процесів підприємства
дозволяє сформувати системи показників для управління діяльністю по
перетворенню входів у виходи з урахуванням наявних ресурсів, а також
показників для управління бізнес-процесами на системному рівні.
Залежно від ресурсів підприємства та вимог щодо рівня конкурентоспроможності продукції, на кожному етапі бізнес-процесу пропонується декілька
управлінських рішень. Особливу увагу слід приділити ухваленню оптимального
рішення для створення нової конкурентоспроможної продукції.
Досвід показує, що процес впровадження інноваційних рішень при створенні
нових зразків продукції є недостатньо систематизованим. Також особи, що
приймають управлінські рішення, недостатньо використовують необхідні на цей
час сучасні аналітичні технології.
Ведення моніторингу з використанням сучасних аналітичних технологій
дозволяє підвищити рівень ефективності управління бізнес-процесами
підприємства та взагалі визначати стратегічний розвиток підприємства. З метою
підвищення ефективності управління бізнес-процесами необхідна така система
управління, яка використовуватиме аналітичну групу стратегічного розвитку.
Призначення такої групи полягає в проведенні стратегічного аналізу з метою
формулювання цілей розвитку, постановки стратегічних проблем і завдань, а
також їх вирішення з використанням аналітичних і сучасних інформаційних
технологій. Виробничий досвід вирішення стратегічних завдань, зокрема, при
створенні окремих зразків нової продукції, доцільно представити в рамках
системи управління у вигляді ноу-хау, що дозволить перетворити його на
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особливу конкурентну перевагу підприємства в сучасних умовах адаптації до
зовнішнього середовища.
На підґрунті запропонованого системно-процесного підходу можна
представити модель системи управління бізнес-процесами підприємства.
Головним елементом цієї системи виступають особи, які розробляють, приймають
і реалізовують управлінські рішення. Відповідно до загальних положень теорії
прийняття рішень, управлінські рішення приймаються й реалізуються протягом
декількох етапів: постановка проблеми, формування альтернативних рішень, вибір
й прийняття рішення та його реалізація [2; 4]. Відомо, що для організації цього
процесу потрібна розробка на підприємстві чіткої технології [1; 3]. Для
підвищення ефективності цього процесу при створенні окремих видів нових
виробів в умовах сучасного підприємства пропонується використовувати
комплекс економіко-математичних моделей та аналітичних технологій. Таким
чином, управління бізнес-процесом підприємства можна представити у певній
послідовності.
У зв’язку з тим, що слід дотримувати вимогу до мети як одного з основних
інструментів управління, необхідність використання аналітичних технологій
виникає вже на етапі постановки мети. Враховуючи загальноприйняті уявлення
[2; 4], чітке проектування мети буде забезпечене, якщо, у першу чергу, при її
формулюванні мають бути враховані наступні ознаки: мета повинна бути
виражена якісно і кількісно, мають бути враховані обмеження по ресурсах,
встановлений термін досягнення і відповідальний виконавець. По-друге,
виконання головної мети повинно бути розподілене по всіх етапах складного
бізнес-процесу підприємства.
Для кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності нової продукції
пропонується використовувати комплекс технічних та економічних показників
конкурентоспроможності як на рівні окремих етапів бізнес-процесів, так й
інтегральних показників конкурентоспроможності готової продукції. Оскільки на
кожному етапі для забезпечення необхідних технічних та економічних показників
конкурентоспроможності можуть бути використані різні альтернативні рішення,
то для аналізу їх ефективності і вибору оптимального варіанту можна скласти
дерево управлінських рішень. Однак, у зв’язку із значним зростанням обсягів
інформації, ефективність її аналітичної обробки суттєво ускладнюється.
З метою забезпечення необхідних показників конкурентоспроможності
продукції необхідно визначити як оптимальну альтернативу для кожного етапу
бізнес-процесу, так і комбінації альтернативних варіантів управлінських рішень.
Список використаних джерел
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ЕКОНОМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ
Рижкова Г. А., к.е.н., доцент;
Чобіт М. Г., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Університет ім. Альфреда Нобеля
Гостра необхідність в моральному та фізичному відпочинку сучасної людини
забезпечує стрімкий розвиток сфери розваг. Затяжна криза, знецінення гривні,
політична нестабільність безсумнівно позначаються на розвитку українського
розважального бізнесу. В результаті, економічні показники більшості операторів
погіршилися, що характеризує наявні проблеми в індустрії.
До числа найбільш значущих чинників слід віднести платоспроможність
населення, кількість вільного часу, споживчі переваги, сезонну складову та ін.
Проблемою індустрії розваг в Україні може стати і його фінансування, яке
здійснюється власними коштами підприємців.
Сьогодні індустрія розваг – одна з найважливіших сфер повсякденного життя
людини, яка здатна суттєво впливати на стан як окремого індивіда, так і
суспільства в цілому. Вона створює сприятливі умови для повноцінного
відпочинку і розваги людей будь-якого віку. Послуги цієї індустрії дуже
різноманітні та багатогранні, тому що здатні задовольнити різні потреби людини й
забезпечити розвиток особистості. Безліч сучасних способів і форм розваг
визначає розмаїтість підприємств, які відрізняються своєю функціональною
спрямованістю [1].
Індустрія розваг є однією з наймолодших і динамічних сфер культурного
сектора національної економіки. Активно ринок почав формуватися зі створення
повноцінних розважальних закладів в період 2005-2006 рр. В останні роки багато
українських операторів індустрії розваг здійснили якісний перехід до необхідного
обладнання для забезпечення високого рівня послуг [3].
В якості основних напрямків розвитку індустрії розваг в Україні можна
виділити появу таких проектів, як «третє місце», міські комунікативні практики у
вигляді фрімаркету, буккросингу. У 2013-2014 рр. список активних міських розваг
поповнили фудмаркети і квести в приміщеннях [5]. Вже у 2016 р. квест-кімнати
вийшли в лідери індустрії. В Україні квест-кімнати часто відкриваються у великих
торгово-розважальних центрах [4].
Зарубіжна традиція квартирних квестів (ескейп-ігри, ескейп-руми, офлайнквести), що надійшла спочатку до Києва і Одеси, моментально стала популярною і
в інших українських містах – спочатку у дітей. А потім ідея, перенесена з
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комп`ютерних ігор, заволоділа й свідомістю дорослої публіки. Спочатку ігрова
комп’ютерна кімната була повністю відтворена на реальному майданчику з
можливістю доторкнутися руками, відкрити, перевірити, вирішити і, нарешті,
знайти вихід!
Українські підприємці ідею квест-кімнат запозичили в Росії. Новий успішний
бізнес поширився на ринок СНД – Казахстан, Киргизстан, Білорусь – і зайняв там
стійкі позиції. Сьогодні тільки в Києві близько 250 квестів.
В Україні кількість квест-кімнат постійно зростає. Різні гравці індустрії
розваг ставили перед собою різні цілі. Деяким вдалося створити великі мережі.
Так, «Escape Quest», крім кімнат в Києві, Львові Дніпрі, Івано-Франківську,
Луцьку та Запоріжжі, вже відкрили на правах франшизи 5 кімнат в Цюріху та 3 – в
Мінську. Компанія «Взаперти» має 44 кімнати в Україні та квест-рум у Варшаві.
Українські підприємці вирішили заснувати власні бренди, копіюючи і
вдосконалюючи чужий досвід [2]. Франшиза великих гравців – хороший спосіб
для нових підприємців вийти на ринок. Через бурхливе зростання самостійно
вивести на ринок власний бренд сьогодні непросто. А щоб зайняти свою нішу чи
забезпечити окупність проекту ще потрібні й сміливі творчі рішення.
Квест-кімната може бути не тільки захоплюючою розвагою для українців. Це
може бути ще й успішною бізнес-ідеєю, яка надасть поштовх для розвитку
туризму в країні та внесе певний внесок до державного бюджету [5].
Таблиця 1 – Основні показники індустрії розваг України
Показники
Обсяг ринку, млрд.дол.
Щорічний приріст ринку, %
Частка м. Київ в загальному обсязі послуг, %
Кількість потенційних споживачів послуг індустрії розваг, млн.чол
Прогноз збільшення обсягу ринку розваг на 2018 рік, млрд.дол.

Значення
20
21
41
28
24

Дані таблиці підтверджують нашу тезу про те, що ринок розваг України
динамічно розвивається і має перспективи розвитку та подальшого розширення.
Заповнюючи розвагами частину свого вільного часу, людина відновлює себе
як трудова одиниця. Задоволеність якістю розваг і відпочинку, їх доступність є
для людини індикаторами її соціального стану, а для суспільства – показниками
розвитку економіки країни в цілому.
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4. Квест-комнаты в 2016 выходят в лидеры индустрии развлечений в Украине [Электронный
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Сливар І. М., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»;
Татусько О. С., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Кліпкова О. І., к.е.н.
Львівський техніко-економічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Сьогодні для України економічне завдання номер один – підтримка малого та
середнього бізнесу. Малим та середнім бізнесом займаються лише 8 млн українців
та й існує він лише у великих містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові.
А треба зробити так, щоб бізнес пішов і в малі міста (табл. 1).
Таблиця 1 – Основні структурні показники діяльності малих підприємств
(складено автором за [2])
Роки

Кількість малих
підприємств
од.

Кількість зайнятих Кількість найманих
працівників
працівників

Обсяг реалізованої
продукції

у % до
заг. к-ті

тис.ос.

у % до
заг. к-ті

тис.ос.

у % до
заг. к-ті

млн.грн

у % до
заг. к-ті

2013

373809

95,0

2010,7

27,1

1891,8

26,0

670258,5

16,6

2014

324598

95,2

1686,9

26,8

1583,0

25,6

705000,5

16,9

2015

327814

95,5

1576,4

26,8

1466,3

25,4

937112,8

18,2

2016

291181

95,1

1609,7

27,9

1522,9

26,8

1224550,8

19,7

На даному етапі розвитку малого і середнього бізнесу є значні проблеми:
– надмірний податковий тиск;
– високі витрати часу на проходження офіційних процедур для започаткування підприємства, отримання дозволів, ліцензіи, перевірки, а також високі
витрати часу і коштів підприємців на реєстрацію власності;
– важко отримати стартовий кредит через високі відсоткові ставки та взяти в
оренду приміщення;
– торговельна, а не виробнича орієнтація діяльності підприємницького
сектору;
– нарощування імпорту продукції і послуг замість налагодження національного
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виробництва;
– наявність прямих та опосередкованих злочинних, кримінальних посягань
та корупції;
– неефективна державна регуляторна політика та брак кваліфікованих
фахівців у системі державного управління, які б могли відповідним чином
реорганізувати підприємницький сектор [1].
Шляхами підвищення ефективності діяльності малих і середніх підприємств є:
1) державна підтримка – сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату, розробити механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів
відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;
2) міжнародна допомога – розробити механізми надання матеріальної
допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно чисту продукцію
сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти
переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільс ькому
господарстві та у сфері розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню
безробітних, зареєстрованих у містах, до працевлаштування на новостворених
робочих місцях у сільській місцевості;
3) впровадження науково-технічного прогресу у виробництво – механізація
процесів, застосування сучасного устаткування (механічного, теплового, холо дильного), автоматизація виробництва; впровадження потокових механізованих
ліній;
4) розповсюдження інформації про державні та європейські програми
підтримки малого бізнесу в Україні;
5) захист інтересів малого бізнесу, гарантування його безпеки та соціального
захисту підприємців;
6) професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами
– місцевій владі необхідно сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання
їм одноразової грошової допомоги для започаткування власної підприємницької
діяльності; при перепідготовці та підвищенні кваліфікації особливу увагу слід
приділяти професіям, що не тільки користуються попитом на ринку праці, але й
дають змогу започаткувати власну справу; проводити семінари та курси
підвищення кваліфікації для всіх бажаючих розпочати підприємницьку діяльність [3].
Найпроблемнішими факторами для ведення бізнесу в нашій краіні є
політична нестабільність; високі податкові ставки та складність податкового
законодавства; корупція; недостатня здатність до інноваціи ; невідповідна якість
інфраструктури.
Розвиток малого бізнесу сприяє вирішенню низки соціальних проблем, а саме:
формуванню середнього класу, який є основою соціально-економічних реформ,
гарантом політичноі стабільності та демократичного розвитку суспільства;
створенню нових додаткових робочих місць та зниженню рівня безробіття тощо.
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Основну роль у вирішенні цих проблем повинна відігравати держава. Так, для
покращення стану та подальшого розвитку малого та середнього бізнесу
необхідно впроваджувати систему ефективного державного регулювання
механізмів функціонування суб’єктів підприємницькоі діяльності. На рівні
суб’єктів підприємництва першочергове значення в аспекті зростання економічноі
ефективності повинно надаватися раціональному використанню виробничого
потенціалу, максимально можливому скороченню витрат, режиму економіі
ресурсів, впровадженню інновацій, підвищенню ефективності управління
підприємством.
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СТІЙКІСТЬ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ І ДІЙ СУБ’ЄКТІВ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Смольнякова Н. М., к.е.н., професор;
Михайлова О. В., к.е.н., доцент
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ступінь результативності конкурентних дій визначається кількісною
величиною конкурентних переваг, завдяки яким фірма має можливість
здійснювати поліпшення та утримання конкурентних позицій. Необхідність
утримання зумовлює важливість забезпечення стійкості цих позицій.
Під стійкістю конкурентних позицій суб’єктів торговельного підприємництва
розуміють збереженість і відтворюваність параметрів якісної та кількісної
визначеності цих позицій протягом певного періоду часу.
Ступінь стійкості конкурентних позицій залежить від двох груп чинників.
Перша група чинників пов’язана з внутрішніми умовами ділової активності.
Такими є конкурентний потенціал суб’єктів торговельного бізнесу, рівень їх
реальної конкурентоспроможності, характер напрямів, видів і методів
конкурентних дій.
Характер конкурентних дій має визначальне значення для збереження
конкурентних позицій. Ці дії можуть бути стійкими (з різним ступенем стійкості)
та нестійкими, як і конкурентні позиції. Стійкими є дії суб’єктів торгівлі, які
відповідають наступним умовам:
– є відображенням не тільки миттєвих кон’юнктурних, ситуаційних установок,
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а й прийнятої стратегії та тактики конкурентної поведінки;
– є концептуально та технологічно обумовленими;
– є обов’язковими, повинні неодмінно виконуватись, якщо певний суб’єкт
бізнесу дійсно прагне досягти поставленої цілі щодо забезпечення конкурентних
переваг;
– є адекватними стану зовнішнього середовища та рівню власної
конкурентоспроможності.
Забезпечуючи високий рівень стійкості своїх дій, суб’єкти, що конкурують,
досягають високої внутрішньої стійкості свого бізнесу, що є важливим для
збереження завойованих конкурентних позицій. В свою чергу, ступінь стійкості
конкурентних дій залежить від обставин здійснення господарської діяльності.
Передусім конкурентні дії повинні бути обґрунтованими з точки зору
відповідності цільовим установкам підприємства, рівню його реальної конкурентоспроможності. Конкурентні дії можуть вважатись обґрунтованими, якщо
вони здійснюються на основі об’єктивного співставлення власного конкурентного
потенціалу з конкурентним потенціалом суперників.
Конкурентні дії повинні бути послідовними. Ступінь послідовності конкурентних дій проявляється у кількісному виразі логіки бізнесу, що здійснюється
підприємством.
Конкурентні дії суб’єктів торговельного підприємництва повинні бути
інтенсивними. Чим більш щільними, гострими, різноманітними за інструментарієм та вибором конкурентного поля, мобільними, швидкими, енергійними та
напруженими будуть конкурентні дії, тим більш стійкими вони стануть.
Взаємозв’язок обґрунтованості, послідовності, результативності та інтенсивності
конкурентних дій може бути визначений за допомогою узагальнюючого поняття
раціональності конкуренції.
Ступінь раціональності конкурентних дій визначається на основі поєднання
інтенсифікації конкурентних дій та забезпечення досягнення й підтримання
конкурентних переваг. Відсутність такої єдності свідчить про необґрунтованість
цільових установок суб’єктів бізнесу, непослідовність їх дій, відсутність
необхідної інтенсивності, низьку результативність дій. Тому саме зі ступенем
раціональності конкурентних дій безпосередньо пов’язано вирішення питання
забезпечення підприємствами своїх конкурентних позицій.
Друга група чинників конкурентної стійкості пов’язана із зовнішніми
умовами діяльності. В процесі протидії конкурентному середовищу, подолання
бар’єрів, що створюються зовнішнім оточенням суб’єкти торговельного
підприємництва досягають стійкості до зовнішнього впливу конкурентного
середовища. Стійкість підприємницьких структур до зовнішнього впливу має дві
грані. Перша грань – стійкість фірми у збереженні конкурентних позицій, друга –
стійкість у посиленні конкурентних позицій. Перша грань конкурентної стійкості
забезпечується протидією впливу з боку конкурентного оточення, яке прагне
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нав’язати підприємству свої ділові інтереси. Друга грань забезпечується впливом
певної фірми на своє конкурентне оточення для нав’язування йому своїх ділових
інтересів. Така двоїстість характерна для фірм, які прагнуть досягти динамічних
конкурентних переваг.
Одним із суб’єктів зовнішнього середовища, що впливають на діяльність
торговельних підприємницьких структур, є споживачі. Способи впливу
споживачів на діяльність компанії варіюють від поступової зміни переваг в
широкому діапазоні пропозиції товарів і послуг до прямого бойкоту якоїсь
компанії, на який можуть впливати інші суб’єкти конкурентних відносин.
Громадськість, у тому числі органи влади та управління, використовує свої канали
впливу, які не завжди є законними та орієнтованими на забезпечення ділового
суверенітету суб’єктів бізнесу. Вплив контрагентів звичайно пов’язаний з
формуванням, підтриманням та оновленням ланцюжків цінностей. Всередині цих
ланцюжків партнери мають багато можливостей впливати один на одного.
Вплив прямих та умовно прямих конкурентів завжди проявляється в спробах
зменшити ринкову частку компанії і, тим самим, ослабити її позицію. Для цього
можуть застосовуватись різноманітні методи цінової та нецінової конкуренції,
використовуючи навіть прямий демпінг, антипропаганду, об’єднання із
загальними суперниками для ізоляції конкурента тощо.
Відмінності в силі впливу на того чи іншого суб’єкта бізнесу чинників, що
обмежують можливості його конкурентного позиціонування, зумовлює специфіку
пріоритетів реагування на кожний з чинників, що важливо в процесі забезпечення
суб’єктом підприємництва конкурентної стійкості зайнятої позиції.
Кожна з конкурентних сил створює підприємницьким фірмам самостійну
проблему, без вирішення якої неможливо забезпечити конкурентоспроможність.
Однак, основна проблема полягає в тому, що всі конкурентні сили діють
одночасно. Тому, розробляючи стратегію та тактику конкурентної поведінки,
менеджери та власники торговельних підприємницьких структур повинні не
просто враховувати наявність бар’єрів, що обмежують можливості позиціонування цих підприємств, а й систематизувати та ранжувати такі проблеми за
ступенем складності.
Конкурентна стійкість суб’єктів підприємництва буде більш високою, якщо
вони спроможні не тільки прогнозувати поведінку споживачів і динаміку їх
переваг, але й моделювати їх. Це стає можливим за умов умілого та інтенсивного
маніпулювання методами конкуренції для привертання уваги споживачів до своєї
діяльності. Розуміння чинників і умов досягнення стійкості конкурентних дій та
конкурентних позицій дозволить підприємницьким структурам досягти успіху в
конкурентній боротьбі.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ
СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
Хомицький А. І., ст. викладач;
Василишин Л. В., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток
підприємництва, зокрема, малого бізнесу, має стати одним із найважливіших
чинників соціально-економічного зростання. Усвідомлюючи новаторську роль
підприємництва, держава надає йому всебічної підтримки.
В Україні прийняті та діють ряд нормативних актів, які заклали підґрунтя для
формування і розвитку підприємництва. Згідно з цими нормативними актами,
державна підтримка підприємництва спрямована на створення сприятливих
організаційних та економічних умов для його розвитку. Це – надання підприємцям
земельних ділянок; передання державного майна, необхідного для здійснення
підприємницької діяльності; сприяння підприємцям в організації матеріально технічного забезпечення та інформаційного обслуговування, підготовці кадрів;
здійснення первісного облаштування неосвоєних територій об’єктами виробничої
та соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх підприємцям у
порядку, передбаченому законом; стимулювання модернізації технології,
інноваційної діяльності, освоєння нових видів продукції і послуг та інші види
допомоги.
Світовий досвід і практика господарювання доводять, що саме існування та
взаємодія великих, середніх і малих підприємств, їх природно регульоване (у тому
числі і за рахунок антимонопольного законодавства) оптимальне співвідношення
становлять характерну рису ринкової економіки. Як особливий сектор ринкової
економіки, мале і середнє підприємництво здійснює швидку окупність витрат,
широку свободу ринкового вибору, забезпечує насичення ринку товарами,
послугами та додатковими робочими місцями, сприяє послабленню монополізму в
економіці тощо.
Особливе значення малого і середнього бізнесу виявляється під час
перехідного періоду до ринкової економіки в стимулюванні структурної
перебудови економіки, формуванні нового соціального прошарку підприємціввласників як соціальної бази ринкової трансформації економіки, які забезпечують
стабільність суспільства і гарантії незворотності руху до ринку.
Насамперед, слід враховувати, що українське підприємництво зароджується в
умовах так званого посттоталітарного суспільства, тобто суспільства, яку поки що
спонтанно переборює обмеження колишньої радянської державно-монополістичної системи господарювання та управління, спираючись головним чином (як
це не сумно, але природно) на ті самі політичні сили, структури, теорії, масову
свідомість, соціальну психологію та ін., що склалися в рамках цієї системи на пев155

ній стадії її еволюції та функціонували протягом понад 70 років.
Як основний платник податків, середній клас формує державний та місцевий
бюджети, визначає споживчу поведінку населення та вирішальним чином впливає
на розвиток внутрішнього ринку, шляхом накопичення та участі у різних системах
страхування створює потужний інвестиційний ресурс та, завдяки активній участі у
громадському та політичному житті, визначає моральні стандарти суспільства.
Процес формування середнього класу в Україні перебуває поки що на
початковому етапі. Вже час вирішувати проблему його формування в Україні
шляхом здійснення невідкладних і рішучих змін у законодавстві. Необхідно
підтримувати дрібний та середній бізнес, провести реформу податкової системи,
створити відповідні матеріальні умови для праці лікарів, вчителів, науковців,
викладачів і державних службовців.
Політика формування середнього класу є наріжним каменем розбудови
стабільного демократичного суспільства, у якому відсутня масштабна глибока
бідність, корупція та розкрадання державної власності, де кожна людина,
сплачуючи податки, відчуватиме себе гідним його членом, права якого належно
захищені законодавством, а виконавча влада діє на користь платників податків, а
не чиновників та олігархів. Формування середнього класу не досягається
розробкою соціальних програм чи окремих заходів, але ця мета має проходити
червоною ниткою крізь всю урядову діяльність та реформи законодавства.
Саме поняття середнього класу є досить невизначеним. У західних
суспільствах до середнього класу відносять (якщо скористатися сучасною
термінологією соціологів) так звані контрадикторні класові позиції. Це такі
класові позиції, які не можна віднести, з одного боку, до роботодавцівкапіталістів, а, з іншого боку, до робітничого класу. Такі проміжні позиції
займають, наприклад, самозайняті, які володіють засобами виробництва, але
нікого не наймають. До них відносять, наприклад, фермерів, які не
використовують найманої праці, а працюють самі.
Друга категорія, яка входить до середнього класу – це наймані працівники,
робоча сила яких дорого коштує на ринку праці – це професура, артисти, майстри
мистецтв. У нас ця категорія ще досить далека до того, щоб піднятися до тих
позицій, яку вона має у ринкових суспільствах. Крім окремих діячів мистецтва, які
користуються великою популярністю і вже вийшли не просто в середній, а у
«вищий» середній клас. Більшість поки що знаходиться у скромному достатку.
І третя категорія – це люди, які є найманими працівниками, але виконують
деякі з тих функцій, що належать до функцій роботодавця. Це ті люди, які
контролюють робочу силу. До них належать різного роду менеджери, супервізори
різних рівнів. Це не власники підприємств, а ті, хто виконує там управлінські
функції. В Україні це стосується, в основному, менеджерів іноземних компаній.
Ціна кваліфікованої робочої сили в цих компаніях досить висока.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В
УКРАЇНІ
Хомицький А. І., ст. викладач;
Фаєвич М. С., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Львівський торговельно-економічний університет
Підприємницька ініціатива та збалансована державна політика, яка сприяє її
реалізації, – ось що врятує економіку та прокладе шлях України до європейського
успіху. Сьогодні, коли українська економіка увійшла в економічну депресію,
поступово змінюється парадигма, і все більше поглядів спрямовуються на нові
джерела зростання – малий та середній бізнес, креативну економіку, середній
клас.
Наявність та численність середнього класу є одним із вагомих чинників
розвинутого цивілізованого суспільства. Будь-яка успішна соціально-економічна
модель, що веде до зростання, значною мірою базується на малих і середніх
підприємствах. Підприємництво, яке є втіленням динамізму, сміливості та чесної
конкуренції, перетворює на реальність інноваційні ідеї та сприяє прогресу [1].
У поточній ситуації Україна потребує реформ, що базуються на глибинній
системній трансформації економіки та суспільства. Україні життєво необхідний
якісний стрибок від монополізованої, олігархізованої, низькотехнологічної та
низькопродуктивної економіки до відкритої економіки підприємницької
ініціативи, ринкової конкуренції, генерації інвестиційних можливостей та випуску
продукції з високою доданою вартістю.
Сьогодні цілком очевидно, що протекціонізм олігархічних інтересів, який
призвів до необхідності політики затягування пасків, жорстка фіскальна
консолідація, а також надміру обмежувальна кредитно-грошова політика
Національного банку України та неефективна економічна політика уряду не тільки
не виправдали себе, а й зумовили глибоку економічну та суспільну кризу. Усе це
не лише зменшило «фінансову глибину» економіки і зробило Україну
невиправдано залежною від міжнародної фінансової допомоги, а й законсервувало
економічну модель, за якою Україна експортує переважно сировину та низькотехнологічну продукцію з низькою доданою вартістю, талановитих людей та
зароблені тут прибутки.
На наш погляд, єдиною альтернативою економічному знищенню країни є
чітка та сфокусована на пріоритетах державна політика розвитку малого та
середнього бізнесу, визнання підприємництва однією з основних рушійних сил
інновацій, зайнятості і ефективної, у тому числі соціальної, інтеграції до Європи.
Це можливо за однієї умови – коли всі рішення приймаються, виходячи з паритету
інтересів держави, бізнесу та споживачів, що досягається в результаті постійного
діалогу влади з бізнесом, експертним середовищем та громадянським
суспільством.
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Необхідно продовжити тимчасовий мораторій на проведення перевірок
контролюючими органами, який надасть «перепочинок» для малого і середнього
бізнесу в умовах економічної кризи та дасть уряду час для глибинного
реформування системи органів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності. Слід ухвалити пакет законодавчих ініціатив,
спрямованих на:
– оптимізацію роботи контрольно-наглядових органів, лібералізацію
державного нагляду (контролю) з одночасним підвищенням відповідальності
посадових осіб органів, що здійснюють такі функції, у тому числі за рахунок
поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи;
– захист законних прав власників, протидію рейдерству, підвищення
відповідальності осіб, винних у відповідних порушеннях;
– захист і розвиток економічної конкуренції, підвищення дієвості та забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України;
– забезпечення легалізації самозайнятих осіб та створення законодавчого
поля для функціонування сімейного бізнесу [2].
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Секція 5. Стратегічні пріоритети та механізми розвитку вітчизняних
підприємств: наукові засади та практичний досвід
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ І ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РОБОТІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
Болдовська К. П., к.е.н., доцент;
Маммедлі Е., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується процесами
глобалізації й інтернаціоналізації, динамізмом та якісними змінами у всіх сферах
господарювання. Нові економічні умови, посилення конкуренції та підвищення
рівня споживчих запитів вимагають від підприємств оптимального використання
наявний ресурсів і потенційних можливостей з метою забезпечення стійких
конкурентних переваг і завоювання міцних позицій на зарубіжних ринках. При
цьому необхідною складовою забезпечення довгострокової й ефективної
зовнішньоекономічної діяльності є правильна і ретельна розробка маркетингового
комплексу, що зумовлює успішність функціонування підприємства на зарубіжних
ринках в аспектах товарної, цінової політик, формування попиту і стимулювання
збуту.
У ході вивчення організаційних аспектів міжнародної маркетингової
діяльності доведено, що за відсутності належним чином організованого процесу її
стратегічного планування та всебічного контролю виконання маркетингових
планів підприємство опиняється в ситуації невизначеності, що тягне за собою
різного роду ресурсні втрати. Цього можна і потрібно уникати, й одним з
найбільш ефективних шляхів виступає розробка маркетингової стратегії
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Саме в рамках формування і
реалізації цієї стратегії передбачається планування маркетингового інструментарію (маркетингового комплексу).
Вважається, що головним засобом досягнення корпоративних цілей на
зовнішніх ринках є задоволення потреб закордонних споживачів. Комплексу
маркетингу належить в цьому процесі особлива роль – задавати вектор і
координати іншим стратегічним напрямкам діяльності підприємства: управлінню
виробництвом, фінансами, персоналом тощо. Це вказує на важливе значення
планування маркетинг-міксу як складової стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності.
Ядро маркетингової діяльності підприємства становить розробка програми
маркетингу. При цьому для кожного виду експортної продукції розробляється
своя програма, в якій передбачаються всі виробничо-господарські й організаційноекономічні заходи, необхідні для забезпечення її конкурентоспроможності та успіш159

ної реалізації на зовнішніх ринках.
Розробка програми міжнародного маркетингу пов’язана з прийняттям рішень
щодо кожного з «4Р» маркетинг-міксу – товару, ціни, просування, розподілу. Ці
рішення мають вказати шляхи реалізації стратегії, а, в кінцевому підсумку, і
досягнення маркетингових цілей на зарубіжних ринках.
Відзначимо, що реалізація маркетингового плану є не менш важливим
завданням, ніж планування, оскільки план – це лише план, який стає реальністю
завдяки зусиллям персоналу, узгоджених дій різних підрозділів підприємства.
Неостанню роль у цьому відіграє відповідність організаційно-управлінської
структури маркетингової служби певним цілям і підходам до їх вирішення.
На формування й ефективність реалізації маркетингового комплексу
підприємства, орієнтованого на міжнародний ринок, впливає безліч чинників
внутрішнього і зовнішнього середовища.
Зовнішнє середовище міжнародного маркетингу представлене сукупністю
чинників, що сприяють або перешкоджають набуттю тих чи інших маркетингових
можливостей підприємства на зовнішньому ринку, на які (чинники) воно не в
змозі впливати. Динамічний характер основних чинників зовнішнього середовища
(політичних, економічних, соціальних, технологічних, правових, регуляторних
тощо) визначає актуальність його аналізу, обумовлюючи необхідність проведення
регулярного моніторингу чинників, стан і тенденції розвитку яких можуть
вплинути на рішення підприємства про вихід на міжнародний ринок і роботу на
ньому, створюючи умови виникнення маркетингових можливостей, з одного боку,
і формуючи загрози для підприємства на міжнародному ринку, – з іншого.
Так, стан, динаміка і перспективи розвитку чинників зовнішнього середовища
впливають на вироблення підприємством певного підходу до організації
маркетингової діяльності – вибір і застосування глобальних або локальних
стратегій міжнародного маркетингу – при виході чи присутності на зарубіжному
ринку. Практично перед підприємством виникають завдання систематичного
спостереження за станом і розвитком основних нерегульованих чинників, що
характеризують ринкові умови розвитку будь-якої конкретної зарубіжної країни і
світового економічного простору в цілому. З цією метою проводиться аналіз
міжнародного середовища в контексті відділення ступеня впливу глобальних сил
(ємність зарубіжних ринків, поведінка споживачів, рівень конкуренції, потенціал
економії на масштабах) і локальних сил в інтересах адаптації. Тип міжнародної
маркетингової діяльності в бік адаптації визначається впливом локальних сил, до
яких у теорії міжнародного маркетингу відносяться: відмінні характеристики
зарубіжного середовища; природні, кліматичні, географічні, демографічні,
соціальні, культурні умови; показники макроекономічного стану країни; стан
розвитку відповідної сфери; правові обмеження тощо.
Таким чином, стратегічне планування в цілому, формування маркетингової
стратегії і розробка комплексу маркетингу, зокрема, відіграють істотну роль у
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зовнішньоекономічній діяльності підприємства, оскільки використання розмаїття
маркетингових інструментів і різновидів стратегій виходу на зарубіжні ринки
дозволяє підприємствам досягати необхідної гнучкості у своїй товарній і ціновій
політиках, в аспектах розповсюдження товарів і стимулювання їх збуту на
зовнішньому ринку.
КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
Бугріменко Р. М., к.е.н., доцент;
Зонвіре Остін, аспірант
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Активізація ринкових відносин висуває підвищені вимоги до стратегії й
тактики підприємства – на перший план виходить проблема забезпечення тривалої
життєздатності та життєстійкості підприємств, що може бути реалізовано тільки
при досягненні й забезпеченні сталості конкурентних позицій підприємств за
рахунок ефективної реалізації конкурентної стратегії. Стала конкурентна позиція
– можливість підтримувати намічену конкурентну позицію на ринку,
забезпечувати стабільний високий рівень конкурентоспроможності й ефективно
адаптуватися до змін чинників зовнішнього середовища, на які підприємство не
може впливати. Умовою високого стабільного рівня конкурентоспроможності
підприємства є сталість роботи всіх структур і підсистем, що входять до нього.
Підкреслимо, якщо досягнення підприємством бажаної конкурентної позиції на
певному ринку або його сегменті пов’язано з наявністю конкурентоспроможності
суб’єкта господарювання, то її утримання протягом тривалого часу
характеризується його конкурентостійкістю.
Незважаючи на розвиток теорії конкурентоспроможності протягом століть,
дослідженням конкурентостійкості не приділялось значної уваги. Саме слово
«конкурентостійкість» є досить новим в лексиконі науковців, що зумовлює
необхідність у чіткому визначенні даного поняття. Аналіз існуючих визначень
поняття «конкурентостійкість підприємства» дозволив дійти висновку, що
незважаючи на деякі відмінності у трактуванні, майже всі науковці вказують на
подвійний характер поняття конкурентостійкості підприємства. Перша частина
слова вказує на те, що поняття розглядається саме у сфері конкурентних відносин,
друга вказує на обов’язкову наявність стійкості, яка є первинною якістю будь-якої
системи та об’єднує такі властивості, як міцність, стійкість до дії зовнішніх
чинників, захищеність, стабільність, надійність, живучість тощо.
Слід зазначити, що усі виділені ознаки конкурентостійкості пов’язані з
умовами її формування. Внаслідок цього конкурентостійкість підприємства
характеризує, з одного боку, внутрішні властивості об’єкта, а з іншого –
можливості певним чином реагувати на вплив зовнішнього середовища, а це,
своєю чергою, дозволяє успішно функціонувати та розвиватися економічній
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системі в певних умовах.
Практично всі науковці зазначають, що конкурентостійкість підприємства
існує та має розглядатися лише в умовах ринкової системи господарювання, якій
притаманна конкуренція. Досягнення підприємством конкурентостійкості
ґрунтується на поєднанні конкурентноздатності та конкурентоспроможності
підприємства. Одним з аспектів конкурентостійкості є створення найкращих
можливостей для заохочення та збереження споживачів. На підприємстві мають
бути присутні кореневі компетенції та конкурентні переваги, бо саме через них
можна досягти конкурентоспроможності підприємства та забезпечити його
конкурентостійкість. У створенні стійких конкурентних переваг вирішальну роль
відіграє фактор часу, а їх утримання та забезпечення конкурентоспроможності
протягом тривалого часу відбувається за умови стійкості. Тому у якості
обов’язкових умов виникнення конкурентостійкості доцільно виділити наявність
конкурентних відносин та наявність стійкості підприємства.
Дослідженню поняття стійкості приділено значну увагу як в економічній, так
і в науково-технічній літературі. Зазначимо, що термін «стійкість» уперше
з’явився для опису саме технічних систем та лише з часом став широко
застосовуватися для характеристики стану відкритих економічних систем, у тому
числі й підприємств роздрібної торгівлі.
Багато вчених виділяють поняття економічної стійкості підприємства, під
якою розуміють рівноважний, збалансований стан економічних ресурсів, який
забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови для розширеного
відтворення, стійкого економічного зростання в тривалій перспективі з
урахуванням найважливіших зовнішніх чинників. Тобто під станом стійкості
розуміється здатність економічної системи, що піддалась будь-якому відхиленню
за межі її допустимого значення, повернутися в стан рівноваги за рахунок власних
чи позикових ресурсів, перепрофілювання виробництва та ін.
Сучасний підхід до розуміння стійкості як економічної категорії не має
комплексного системного рішення та має однобічний характер, оскільки, як
правило, не виходить за межі фінансових категорій. Проте, досить велика
кількість чинників, які впливають на життєдіяльність підприємства, зумовлює
багатогранність напрямків стійкості їх діяльності. Крім того, всебічний аналіз
стійкості необхідний підприємствам для прогнозування своєї поведінки в умовах
економічної нестабільності.
Стійкість є однією з основних характеристик поведінки системи, яка має такі
властивості: протидіяти різноманітним негативним (як природним, так і
економічним) впливам та зовнішнім збуренням; адаптуватися до дії негативних
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища; зберігати свої параметри у
межах певних значень та утримувати рівноважний стан функціонування системи у
межах значень ключових параметрів; відповідати на збурення, тобто на малі
зовнішні впливи малими змінами результатів; зберігати стратегічний напрямок
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розвитку.
Спираючись на виділені підходи, можна стверджувати, що стійкість
підприємства як економічної системи – це його здатність протистояти
негативному впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища,
адаптуватися до малих збурень, зберігаючи та/або відтворюючи початковий чи
близький до нього стан, та підтримувати визначений напрямок розвитку.
Підкреслимо, що конкурентостійкість підприємства забезпечується обов’язковою наявністю стійкості та конкурентоспроможності суб’єкта господарювання,
тобто конкурентостійке підприємство завжди є конкурентоспроможним та
стійким одночасно.
МІСЦЕ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Васильків Ю. В., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах економіки знань успіх будь-якого підприємства на ринку діяльності
обумовлюється його ключовими компетенціями. Узагальнення наукових джерел
свідчить про неоднозначність трактування поняття «ключові компетенції
підприємства», які часто ототожнюються з його нематеріальними ресурсами,
стратегічними активами, знаннями, тощо. Зважаючи на складність та комплекс ність цього поняття, вважаємо доцільним розглядати ключові компетенції
підприємства як унікальну, сформовану протягом його життєвого циклу
сукупність знань, навичок, накопиченого виробничого та управлінського досвіду,
які у поєднанні з ресурсним потенціалом формують основу для набуття
підприємством конкурентних переваг.
Набуття підприємством споживчої кооперації ключових компетенцій щодо
провадження будь-якого виду економічної діяльності напряму залежить від
ефективності управління його персоналом. При цьому підтримуємо думку
О. Вартанової, яка стверджує, що «інтелектуально-творчий потенціал персоналу
поряд з унікальністю організаційних знань і технологій… дають змогу створювати
ключові сфери компетенції підприємства» [1, с. 236]. Тому особливої актуальності
набувають питання формування та реалізації відповідної кадрової політики
суб’єктами споживчої кооперації.
На кадрову політику підприємств споживчої кооперації України в значній
мірі впливають історичні принципи її формування: добровільність вступу та
відкрите членство; участь пайовиків в управлінні споживчими товариствами;
взаємний контроль роботи (результатів) і співпраця; економічна відповідальність
за використання ресурсів та участь у розподілі фінансових результатів. В сучасних
економічних умовах ці принципи відповідають вимогам ринкової системи
господарювання, а значна частина працівників кооперативних підприємств є одно163

часно пайовиками споживчої кооперації.
Ефективна кадрова політика повинна базуватися на оцінці наявних трудових
ресурсів на ринку праці, визначенні конкурентоздатності праці як елемента
трудового потенціалу кооперативного підприємства, усвідомленні переваг при
наборі на роботу саме пайовиків, безпосередньо зацікавлених у високих кінцевих
результатах діяльності кооперативних підприємств (організацій).
Формування кадрової політики кооперативного підприємства потребує
обґрунтування управлінських рішень щодо:
– критеріїв відбору та наймання працівників, їх професійної підготовки та
перепідготовки в кооперативних закладах освіти. Важливим є прогнозування
потреби в працівниках у розрізі окремих професій і спеціальностей, визначення
джерел фінансування та їх використання з метою цільового навчання у закладах
вищої освіти. Доцільною є часткова перепідготовка штатних працівників з
врахуванням вимог кон’юнктури ринку, атестація робочих місць та професій;
– внутрішньосистемного (внутрішньовиробничого) переміщення працівників.
При цьому переміщення персоналу повинно відображати професійне зростання
працівників та створення кадрового резерву;
– визначення форм та систем матеріального стимулювання праці відповідно
до принципів: еквівалентності заробітної плати і ціни робочої сили; переважання
заробітної плати над визначеним її мінімальним розміром; забезпечення
відмінностей в рівні заробітної плати працівників відповідно до вимог тарифної
системи. Актуальним є порівняння вимог обраної системи оплати праці та
фінансових можливостей кооперативного підприємства у формуванні фондів
матеріального заохочення. Необхідно враховувати тенденції росту мінімального
рівня заробітної плати та потребу відповідного пропорційного росту витрат на
оплату праці. Ефективною є участь працівників у розподілі прибутку
підприємства відповідно до частки членів трудового колективу в статутному
(пайовому) фонді суб’єкта господарювання;
– оплати праці відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик
працівника, кількості та якості виконаної роботи, його трудового внеску. Доцільно
розробити інформаційну систему обліку праці в розрізі окремих працівників з
метою диференціації заробітної плати. Нагальним є забезпечення росту частки
додаткової заробітної плати у загальній сумі фонду оплати праці шляхом
розширення переліку компенсаційних чи стимулюючих доплат і надбавок. В
цілому, динамічна модель оплати праці має відображати переважання темпів
росту продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати, що
дозволить суб’єктам кооперативної системи зменшувати рівень поточних витрат;
– організації ефективної праці відповідно до нормативних обмежень
максимальної тривалості робочого тижня (дня), оптимізації режимів праці та
відпочинку, раціоналізації трудових процесів, прийомів і методів праці на основі
узагальнення прогресивного досвіду. Раціональною є така організація праці, що
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забезпечує мінімізацію витрат живої праці та відповідне зменшення потреби в
трудових ресурсах. На організацію праці в кооперативних підприємствах впливає
режим роботи, організація виробничого процесу, організація управління.
Очевидною є проблема росту продуктивності праці, вирішення якої потребує
росту технологічної продуктивності виробничих засобів і відповідних інвестицій.
Важливими є проблеми контролю та вимірювання кількості й якості праці з
врахуванням особливостей системи споживчої кооперації.
Сучасна кадрова політика підприємства споживчої кооперації дозволить
поєднати особистісний розвиток персоналу, реалізацію трудового потенціалу з
максимальною ефективністю та нарощуванням ключових компетенцій.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
Войнаренко М. П., д.е.н., професор, член-кореспондент НАНУ;
Гончар М. В., аспірант
Хмельницький національний університет
В сучасних умовах виробництво товарів і надання послуг є результатом
взаємодії багатьох підприємницьких сфер. Співпраця та конкуренція водночас –
на такому принципі базуються стратегії успішних бізнесів, регіонів та країн в
цілому. Відповідно, щоб бути успішною, організації слід взаємодіяти з іншими
гравцями та вибудовувати партнерські відносини.
Постійні економічні зміни ринку, невизначеності та ризики обумовлюють
потребу раціонального та ефективного використання ресурсного потенціалу.
Ефективне управління ресурсним потенціалом підприємств повинно являти собою
гнучку систему, що буде змінюватись, пристосовуватись до ринкових умов, при
цьому виробляти якісну продукцію та забезпечувати загальний розвиток
підприємства [1].
Першочерговим етапом в побудові системи ефективного управління
ресурсним потенціалом є встановлення місії. Ставиться глобальна мета діяльності
підприємства, яка відображає призначення підприємства, його роль у суспільстві
та забезпечення власних конкретних інтересів. Після встановлення місії необхідно
встановити конкретні цілі діяльності. При цьому ефективне управління ресурсним
потенціалом повинно бути спрямоване на виконання не тільки основної місії
підприємства, але і його цілей, які виходять з його місії. Вагоме значення у
формуванні ефективного управління ресурсним потенціалом промислових
підприємств має ідентифікація та аналізування факторів зовнішнього та внутрішнього
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середовищ.
Аналіз зовнішнього середовища має на меті виявити потенційні загрози та
можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньому. Основними з
таких факторів є: економічні, політичні, ринкові, фактори технології, конкуренції,
міжнародні, соціальні. Результатом такого аналізу може стати перелік майбутніх
загроз і можливостей з урахуванням їх значення та ступеня впливу на
підприємство.
До найважливіших внутрішніх факторів слід віднести: інноваційний рівень
виробництва, рівень кваліфікації та професійність персоналу, фінансовий стан
підприємства, технічну оснащеність виробництва, матеріальне забезпечення, а
також рівень планування, організації, мотивації та контролю ресурсів
підприємства [3-5]. Після аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовищ слід сформувати стратегію розвитку підприємства.
Розробка стратегії характеризується як складний процес, в якому повинні
брати участь керівники усіх рівнів управління. Формування стратегії передбачає
орієнтацію на розвиток наявних можливостей підприємства. В основу формування
стратегії розвитку підприємства повинна бути закладена концепція, яка
враховувала б особливості діяльності підприємства та його стан на ринку, а також
стан зовнішнього середовища. Враховуючи сформовану стратегію розвитку
діяльності підприємства, наступним етапом є формування структури та складу
ресурсного потенціалу, що має на меті забезпечення підприємства ресурсами, їх
структуризацію та побудову певних організаційних форм, що забезпечить
стабільний розвиток й ефективне їх використання та відтворення.
Процес формування ресурсного потенціалу підприємства є одним із
напрямків його стратегії і повинен передбачати створення системи ресурсів так,
щоб результат їх взаємодії був чинником успіху в досягненні стратегічних,
тактичних і операційних цілей діяльності підприємства. Для цього слід
застосовувати функції, методи та принципи, які пов’язані, в першу чергу, зі
створенням відповідного механізму управління, розробкою планів, формулюванням відповідних правил і процедур, визначенням не лише того, що і коли
робити, а й як саме та хто виконуватиме намічене. Невід’ємною складовою
ефективного управління ресурсним потенціалом є проведення моніторингу
функціонування процесу управління, що, своєю чергою, дасть можливість
контролювати управління й вносити необхідні зміни, доповнення та
вдосконалення.
Оцінювання ефективності використання ресурсів є наступним етапом
формування системи ефективного управління ресурсним потенціалом. Така оцінка
повинна містити певний набір показників та критеріїв для визначення оптимального напрямку управління ресурсами підприємства, що дасть можливість
з’ясувати, як працює підприємство, чи досягаються поставлені цілі, як зміни та
вдосконалення в процесі управління впливають на ресурсний потенціал. Для
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оцінювання ефективності необхідна система показників, яка враховувала б
фактичну динаміку використання ресурсів підприємства. Економічний ефект
досягається за рахунок виробництва якісної продукції та отримання прибутку як
необхідної передумови успішного функціонування підприємства на ринку та
подальшого розвитку.
Ефективне управління ресурсним потенціалом передбачає оптимальну
структуризацію та формування ресурсного потенціалу [2] й управління ефективністю реалізації. Важливе значення серед внутрішніх факторів у сприянні
ефективності управління належить ефективній системі мотивації та контролю при
чіткому визначенні цілей і пріоритетів розвитку підприємства та однозначному
поділі повноважень і відповідальності.
Щодо зовнішніх чинників підвищення ефективності управління ресурсним
потенціалом, то за сучасних умов, як підтверджує практика підприємницької
діяльності [1], актуальною є концентрація взагалі і створення кластерів, зокрема.
Це пов’язано із можливістю одержання позитивних синергетичних ефектів
взаємодії, дифузії знань і вмінь за рахунок навчання персоналу.
На сьогоднішній день кластеризація саме і є тією формою внутрішньої
інтеграції та кооперування, що здатна забезпечити як стійкість, так і
синергетичний ефект протидії ударам глобальної конкуренції з боку монопольних
ТНК, ефективність використання наявного ресурсного потенціалу, запровадження
інновацій.
Переваги та вигоду отримують усі учасники кластеру. Підприємства, що
входять у кластер з різних галузей, прискорюють розвиток, стимулюючи різні
підходи до науково-дослідної роботи, поширюючи інновації і забезпечуючи
необхідні засоби для впровадження нових стратегій. Відбувається вільний обмін
інформацією і швидке розповсюдження нововведення по каналах постачальників
або споживачів, що мають контакти з численними конкурентами.
Перевага і новизна кластерного підходу полягають також у тому, що він
додає високу значущість мікроекономічній складовій та територіальному і
соціальному аспектам економічного розвитку. Крім того, він пропонує ефективні
інструменти для стимулювання і регіонального розвитку.
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ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ»
Вольбин В. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»;
Холявінський П. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Одна з найважливіших характеристик розвитку підприємств і країни в цілому
нерозривно пов’язана з ефективністю виробництва, забезпеченням випуску
необхідної кількості та покращенням якості, досягненням конкурентоспроможності продукції.
Сьогодні значно відрізняється методика підходів до визначення поняття
конкурентоспроможності продукції окремими вченими у низці наукових джерел.
Маючи різні погляди, вони отримують іноді протилежні результати. Тому, пер ш
ніж визначити найбільш обґрунтоване поняття конкурентоспроможності
продукції, необхідно розмежувати аспекти досліджень, які розроблені на
достатньому теоретичному рівні, і ті, які потребують додаткового вивчення.
Існуючі підходи різних вчених настільки суперечливі, що доводиться
вибирати найбільш значущі серед них. Більшість дослідників, використовуючи
термін «конкурентоспроможність продукції» з точки зору маркетингу й
товарознавства, намагаються подати своє розуміння цього поняття [3, с. 66-68].
Розуміючи, що конкурентоспроможності продукції на ринку є об’єктивною
властивістю, поки немає єдності поглядів і підходів у цьому питанні з теоретичної
точки зору. Основними принципами розуміння терміну «конкурентоспроможність
продукції» є такі:
– конкурентоспроможність продукції може проявлятися на вільному ринку;
– вона може поширюватися як на об’єкт ринкових відносин (товари,
послуги), так і на суб’єкт;
– конкурентоспроможність враховує якість продукції як з боку товаро виробника, так і з боку покупця;
– при
визначенні конкурентоспроможності продукції
обов’язково
враховують рівень грошових доходів споживачів;
– конкурентоспроможність виробника визначається як економічними,
технологічними й іншими параметрами, так і його часткою на вільному ринку;
– конкурентоспроможність продукції має динамічний характер;
– управляє конкурентоспроможністю продукції тільки конкуренція, що
складається на тому чи іншому вільному товарному ринку.
Окремі науковці стверджують, що універсального визначення конкурентоспроможності продукції взагалі не може бути, а все залежить від того, щодо якого
об’єкта (продукції) або суб’єкта воно вживається.
Багато вчених ототожнюють поняття «якість» і «конкурентоспроможність».
Так, конкурентоспроможність і якість продукції – це концентроване вираження
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всієї сукупності можливостей підприємства, будь-якого виробника виробляти й
збувати продукцію та послуги. Конкурентоспроможність продукції визначається,
на відміну від якості, сукупністю тільки тих конкретних властивостей продукції,
які становлять безсумнівний інтерес для даного покупця й забезпечують
задоволення даної потреби, а інші характеристики до уваги не беруться.
При розгляді різних аспектів конкурентоспроможність продукції
визначається як:
– рівень якості даної продукції з урахуванням витрат на задоволення
суспільних потреб, цін, умов постачання й експлуатації;
– можливість реалізації продукції в цей момент часу на даному ринку;
– відносне поняття, чітко прив’язане до конкретного сегмента ринку й часу
продажу;
– сукупність якісних і цінових характеристик, що забезпечує задоволення
конкретних потреб покупця;
– складне багатоаспектне поняття, яке визначає здатність продукції зайняти
та утримати позицію на конкурентному ринку в певний період за конкуренції з
іншою аналогічною продукцією;
– характеристика продукції, яка відображає її відмінність від продукціїконкурента за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі та за
витратами на її задоволення;
– ступінь привабливості даного продукту для здійснюючого реальну покупку
споживача;
– дуже динамічна, часом непередбачувана й залежна від безлічі факторів
характеристика;
– функція параметрів якості, ціни й задоволення потреби;
– об’єкт взаємозв’язку з проектно-конструкторською документацією,
технологією виробництва продукції, окремого проекту, продукту.
Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно визначення
поняття конкурентоспроможності продукції пов’язані з: ототожненням
конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції;
масштабами розгляду конкурентоспроможності продукції: на регіональному,
національному або світовому ринку (підприємство, галузь, країна); заміною
одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний рівень);
характеристикою будь-якої складової конкурентоспроможності продукції:
конкурентоспроможність виробничого, трудового потенціалу підприємства. При
цьому під конкурентоспроможністю продукції розуміється сукупність операцій,
яка включає: аналіз ринку; виділення й вивчення техніко-експлуатаційних й
економічних параметрів продукції та інших чинників, встановлення рівня технікоексплуатаційних і економічних параметрів продукції, що представлена, або може
бути представлена на ринку; кількісну оцінку конкурентоспроможності продукції
як кінцевий результат цього аналізу [1, с. 121-133; 2, с. 255-258].
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Враховуючи все це, можемо запропонувати наступне визначення
конкурентоспроможності продукції – це властивість продукції, яка обумовлена
наявністю у неї сукупності техніко-експлуатаційних та економічних
характеристик, що визначає можливість реального або потенційного задоволення
цією продукцією конкретної потреби певного ринку. У такому розумінні
конкурентоспроможність продукції є характеристикою, що визначає як реальні,
так і потенційні можливості та виявляється у порівнянні споживацьких властивостей та цін споживання. На конкурентоспроможність продукції впливають
також такі чинники, як темп технологічних змін, сучасність, досконалість,
гнучкість технологічних процесів, використання досягнень науково-технічного
прогресу і продуктових інновацій, наявність джерел фінансування, платоспроможність, ліквідність, прибутковість, рентабельність, місткість окремих
сегментів ринку, наявність конкурентів і їх відносні ринкові частки, соціально демографічні характеристики.
Для того, щоб продукт був конкурентоспроможним, він має відповідати
критеріям оцінки споживачів конкретного ринку в конкретний час. Однією з умов
вибору продукції споживачем є збіг основних ринкових характеристик виробу з
умовними характеристиками конкретної потреби покупця. Такими характеристиками найчастіше вважають нормативні та технічні параметри, а також ціну
придбання та вартість споживання продукції.
Водночас, конкурентоспроможність продукції – це не уміле маневрування в
ринковому просторі та в часі, а, головне, – максимальне врахування вимог і
можливостей конкретних груп покупців. Причини конкурентоспроможності
продукції необхідно досліджувати в конкурентних перевагах окремих його
характеристик, що є наслідком ефективнішого управління процесом розробки,
реалізації та експлуатації пропонованої продукції. Відтак, будь-яка представлена
на ринку продукції фактично проходить там перевірку на ступінь задоволення
суспільних потреб.
Узагальнюючи розглянуті особливості конкурентоспроможності продукції та
наведені визначення, можна зробити такі висновки: конкурентоспроможність
містить оцінку якостей продукції як з боку виробників, так і з боку споживачів;
конкурентоспроможність продукції є динамічною категорією і необхідно
враховувати цю динамічність на тому чи іншому сегменті ринку; при встановленні
частки товаровиробника на тому або іншому сегменті ринку необхідно розробити
показник, який підтверджує рівень конкурентних відносин, що складається на
тому або іншому ринку продукції; існують відмінні риси умов прояву конкурентоспроможності продукції на різних ринках.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Гончар О. І., д.е.н., професор;
Подолян І. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Хмельницький національний університет
Розвиток економіки та посилення конкуренції спонукають підприємницькі
структури застосовувати модернізовані підходи до зміцнення позицій на ринку.
Провідна роль належить формуванню «мережевих» структур. В сучасних умовах
саме кластери зайняли особливу нішу в просторі об’єктів підприємницької
діяльності та визначення стратегічних перспектив розвитку.
В умовах світової фінансової та економічної кризи, яка найбільше вразила
Україну, необхідними є розробка та реалізація комплексу заходів щодо
прискореного переходу національної економіки на інноваційну модель розвитку.
Це дасть змогу відновити втрачений інноваційний потенціал та закласти основу
економічного зростання на принципово новій інтелектуальній та матеріально технічній основі. Однією з можливостей поєднання інтелектуальних, фінансових
та матеріальних ресурсів для здійснення економічного і технологічного підйому є
функціонування регіональних та галузевих кластерів. Кластери допомагають
заповнити порожнечу між бізнесом, дослідженнями й ресурсами, таким чином
швидше видаючи знання на ринок. Успішні кластери пропагують інтенсивну
конкуренцію одночасно зі співробітництвом, зокрема, збільшують продуктивність,
залучають інвестиції, пропагують дослідження, підсилюють промислову базу,
розробляють спеціальні продукти і послуги та стають основою для розвитку
навичок [4, с. 10].
Досвід формування та запровадження «мережевих» структур (кластерів) на
галузевому, регіональному та національному рівнях економіки вимірюється
кількома десятиліттями на різних континентах. Зусилля щодо їх ініціювання та
розвитку не завжди є успішними [5]. Головні перешкоди: умови конкуренції на
конкретних сегментах ринку, часто обмежені економічні можливості суб’єктів
господарювання, висока інвестиційна затратність, національні традиції. Проте,
така модель «концентрації» як кластери розвивається і поширюється у зв’язку з
процесами глобалізації та євроінтеграції, які ставлять перед кожним
підприємством підвищені вимоги й нові стандарти. Невідповідність сучасним
принципам підприємництва унеможливлює не лише ефективність ведення бізнесу
та розвиток, але і безпосередньо – існування підприємницької структури на ринку.
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Практика економічно розвинутих країн підтверджує гіпотезу про прогресивність кластеризації підприємницьких структур і їх роль у національному розвитку,
формуванні конкурентоспроможності та інноваційності. Більшість країн мають
сформовану політика підтримки і сприяння розвитку ефективних мереж і
кластерів та позитивний досвід їх застосування на практиці.
За умов євроінтеграції і трансформації економіки України, вирішення
соціально-економічних проблем та обґрунтування шляхів розвитку прогресивним
є застосування міжнародного досвіду функціонування транскордонних кластерів.
Реалізація кластерної політики на національному та регіональному рівнях
вимагає диференційованого підходу. Побудова кластерної концепції регіонального
розвитку повинна враховувати рівень економічного розвитку території, сприяти
виявленню мотиваційних факторів інтеграційних перетворень та визначенню
дійсних способів впливу на інноваційну привабливість в організації роботи
кластерних об’єднань [1].
Враховуючи обмеженість внутрішніх державних інвестицій та складнощі
щодо мобілізації внутрішньодержавних джерел фінансування (можливості і
бажання приватних інвесторів, заощадження фізичних осіб) для подолання
фінансових негараздів в економіці України та її регіонів, компенсація нестачі
капіталовкладень шляхом створення транскордонних кластерів може стати для
України одним із шляхів розбудови економіки та підтримки її на належному рівні
в системі світових господарських відносин.
Вперше дослідження та запровадження визначення «кластер» здійснив
А. Маршал [2]. Розглядаючи особливості промислових регіонів, він відзначив
тенденцію до концентрації спеціалізованих компаній у таких регіонах. Однак,
автором кластерного підходу в економіці вважають М. Портера, який в теорії
національної та місцевої конкурентоспроможності [3] визначив, що найбільш
конкурентоспроможні транснаціональні компанії не розташовані безсистемно в
різних країнах, а мають тенденцію концентруватися в одній державі, а в деяких
випадках – в одному регіоні країни. Пізніше М. Портер обґрунтував детальне
визначення кластера: «Кластер або промислова група – це група близьких,
географічно взаємозалежних копаній і пов’язаних з ними організацій, які спільно
діють у певному виді бізнесу, характеризуються спільністю напрямів діяльності й
взаємодоповнюють один одного» [3, с. 258].
Трактування концепції кластерів є різним в різних країнах і у окремих
дослідників. Проблемі пошуку нових ефективних форм виробничих систем та
конкретизації їх ролі у прискоренні розвитку економіки країни і регіонів
присвячені роботи визнаних українських учених Ю. Бажала, М. Войнаренка, С.
Колодинського, Н. Міценко, С. Соколенко та ін. Так, на думку С. Соколенко,
президента МФСР України, для української економіки «кластери створюють
унікальну підставу для розвитку інноваційної діяльності, підвищення продуктивності та рентабельності сектору малих і середніх підприємств. Кластери – істинне
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дитя глобалізації, підвищення ролі регіонів, створюють основу для притоку
іноземних інвестицій, навчання широкого кола підприємців й міцного розвитку
малого й середнього підприємництва, підвищення гнучкості та мобільності
компаній, створення широкого спектру мережевих структур. Кластери одночасно
виступають і як форми, в рамках яких ведеться діалог між діловими, урядовими,
науковими колами про шляхи розвитку конкурентних переваг в межах міста,
провінції, штату, країни й навіть на наднаціональному рівні» [2, с. 21].
Найважливішим показником діяльності кластерів є їх висока конкурентоспроможність на світовому ринку. Кластери можуть впливати на конкуренто спроможність у трьох напрямах:
1) кластери підвищують продуктивність фірм і галузей за рахунок:
ефективної спеціалізації; формування прогресивного попиту споживачів; економії
масштабу, наприклад, при покупці сировини або проведенні спільних маркетингових досліджень; доступу до технологій, постачальників, кваліфікованої робочої
сили, інформації, бізнес-послуг та ін.; удосконалення логістичних ланцюжків, а
також співробітництва й навчання (покращення) кластера; поліпшення інфраструктури професійних, фінансових та інших послуг;
2) кластери створюють можливості для інноваційного й виробничого
зростання: створюють канали для ефективної взаємодії потенційно нових ресурсів
для інновацій; забезпечують раннє визначення й прогнозування технологічних
тенденцій; формують середовище, яке сприяє появі комбінацій раніше неіснуючих
кваліфікацій (здатностей); утворюють сприятливі передумови для розподілу
ризиків;
3) кластери стимулюють і полегшують формування нового бізнесу, що
підтримує інновації й розширення кластера: використання венчурного капіталу й
розвиток компаній, що швидко зростають; зв’язок усередині кластера сприяє появі
взаємодоповнюючих навичок, технологій, субсидій, що дає змогу брати участь у
більших угодах, де індивідуальні компанії неконкурентоспроможні; підтримка
появи нових учасників; зміцнення соціальних та інших неформальних зв’язків, що
сприяють появі нових ідей і бізнесу; збільшення інформаційних потоків всередині
кластера.
Отже, кластерний розвиток країни є однією з характерних ознак сучасної
інноваційної економіки. Крім того, кластери являють собою комбінацію
конкуренції та кооперації таким чином, що об’єднання в одних сферах
допомагають успішно вести конкурентну боротьбу в інших. У країнах-членах ЄС
кластеризація є однією з умов підвищення конкурентоспроможності економіки
регіонів та держави. Наприклад, економіка Фінляндії повністю кластеризована, в
ній виділено 9 кластерів, а економіка Нідерландів розбита на 20 мегакластерів, на
основі функціонування яких визначені пріоритети інноваційної політики держави.
У Данії функціонує 29 кластерів, в яких беруть участь 40% усіх підприємств
країни, які забезпечують 60% експорту, та розробляється концепція кластеризації.
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В Австрії діють транскордонні кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією,
Угорщиною, активізувались зв’язки з Францією та Великобританією. Розроблена
політика стимулювання розвитку зв’язків між дослідними інститутами та
промисловим сектором, знижені регуляторні бар’єри в інноваційних програмах,
формуються центри конкурентоспроможності. У Німеччині створено помислові
кластери, а в Словенії прийнято стратегію зростання конкурентоспроможності
промисловості та розроблено програму національного розвитку кластерів.
В Україні в цілому сформовано законодавство, яким визначено організаційноправові форми об’єднань підприємств та наявні передумови для формування
нових виробничих систем (кластерів) у різних сферах господарської діяльності.
Однак, не сформульовано поняття кластера, не визначено види та заходи щодо
його створення.
У різних регіонах України сфера розвитку кластерів за період 1998-2017 рр.
суттєво розширилась, сформовано об’єднання організацій та підприємств у
Хмельницьку, Луцьку, Львові, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному, Херсоні та
інших містах. У більшості регіонів держави проведені кластерні дослідження і
запроваджуються сучасні ефективні форми об’єднання суб’єктів господарювання.
Для України кластеризація є одним із шляхів розбудови економіки та
підтримки її на належному рівні в системі світових господарських відносин. Отже,
проблема полягає в тому, щоб шляхом структурної перебудови виробництва
забезпечити координацію діяльності всіх ланок технологічного ланцюга і залучити
великі фінансові ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів
та держави, а також внутрішні й іноземні інвестиції, створити нові підприємства,
сприяти інноваційному розвитку.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання попри зростаючий інтерес до нових виробничих систем та здійснену
низку заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності України та її
окремих регіонів, свідчить, що кількість кластерів збільшується повільно. Це
обумовлено низкою факторів: відсутністю достатнього інформаційного
забезпечення створення та функціонування кластерів; недостатньою зацікавленістю
малих та середніх підприємств об’єднуватись у великі виробничі системи;
невеликим досвідом функціонування кластерів; відсутністю інвесторів у зв’язку з
інвестиційною непривабливістю регіонів.
Сьогодні лише невелика кількість підприємств в Україні проходять або
пройшли стадію неформальної кластеризації. Проте, тільки усвідомлене створення
кластерів дасть змогу повною мірою використати та забезпечити їх конкурентні
переваги.
Альтернативою кластерного розвитку може бути створення інтегрованих
корпоративних структур без об’єднання в кластери, зокрема, таких, як асоціація,
корпорація, консорціум, концерн. Позитивним є те, що внаслідок консолідації
капіталів великим компаніям належить провідна роль у забезпеченні науково 174

технічного прогресу, вдосконаленні продукції та технологій. Великі підприємства
мають перевагу у формуванні багатогалузевих моделей, які дозволяють
якнайкраще реалізувати науково-технічні, виробничі, збутові можливості та
забезпечити найрізноманітніші потреби ринку.
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ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Городня Т. А., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Індустрія туризму є однією з галузей зі швидкою віддачею результатів її
діяльності. Тому туризм потрібно виводити на більш якісний рівень функціонування з метою швидкого збільшення внеску результатів діяльності туристичної
галузі до національної економіки та розвитку національної культури.
В умовах ринкової економіки з конкурентним середовищем, що постійно
змінюється, суттєвим є адаптація суб’єкта туристичного бізнесу до варіацій
ринкового попиту на його туристичну продукцію. Така ринкова ситуація, що
швидко змінюється, вимагає від підприємства постійного моніторингу потреб
споживачів та включення їх до договірних зобов’язань.
На жаль, на сучасний момент офіційний сайт Державної служби статистики
України має недостатні обсяги інформації щодо функціонування підприємств
туристичної галузі і, особливо, – про сферу туристичних послуг. Якщо і є
інформація про туризм, то вона має загальний вигляд, що не дозволяє проводити
належний аналіз діяльності як суб’єктів туристичного бізнесу, так і туристичної
галузі загалом.
В умовах розвитку туристичної галузі найбільш чутливою і зрозумілою для
туристів є сфера туристичних послуг, в якій спостерігаються порушення та
відхилення від встановлених нормативів при спілкуванні обслуговуючого
персоналу з туристами. Якість і різноманітність туристичного продукту та рівень
його надання в сфері туристичних послуг є основними засадами ефективного
функціонування суб’єктів туристичного бізнесу. Це підтверджується і експертною
думкою, за якою одним з суттєвих факторів вибору туристами місць відпочинку
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вважається якісне надання туристичних послуг [2].
Економічна діагностика туристичних послуг, в першу чергу, передбачає:
глибоке проникнення в процес туристичного обслуговування та вивчення
його закономірностей;
знаходження прихованих зв’язків між чинниками сфери послуг;
своєчасне виявлення негативних наслідків та «вузьких місць» в процесі
туристичного обслуговування;
формування засобів для підвищення якісних характеристик туристичних
послуг протягом поточного часу і майбутніх періодів функціонування суб’єкта
туристичного бізнесу.
Тому, враховуючи сучасні тенденції функціонування та розвитку туристичної
галузі і пов’язані з цим проблеми в умовах ринкового середовища, економічна
діагностика стає перспективним напрямом дослідження сфери туристичних
послуг з метою удосконалення функціонування суб’єкта туристичного бізнесу та
його розвитку. Для цього, по-перше, інструментарій економічної діагностики
повинен передбачати дослідження минулого та поточного станів туристичного
обслуговування на рівні системного характеру таким чином, щоб забезпечити
надійною інформацією, за допомогою якої в подальших превентивних засобах
виключити небажані ситуації, «вузькі місця» та інші негаразди при прогнозі
діяльності суб’єкта туристичного бізнесу [4].
По-друге, результати економічної діагностики сприяють обґрунтуванню
диверсифікації туристичних послуг та оптимізації використання туристичних
ресурсів та їх резервів, що передбачається при подальшому розвитку суб’єкта
туристичного бізнесу і туристичної індустрії в цілому. Це пов’язано з існуванням
життєвого циклу для будь-якого товару, який при його одноманітності веде до
зниження попиту на цей товар і погіршення вартісних показників функціонування
суб’єкта туристичного бізнесу [1]. Тобто, «щоб надати продукту нове життя,
необхідні якісь інновації чи інвестиції» [3].
Крім того, диверсифікація туристичних послуг може призвести до підвищення ефективності діяльності не тільки на рівні окремого суб’єкта туристичного
бізнесу, а й на рівнях туристичної галузі та державної економіки загалом. Тому в
туристичній індустрії диверсифікація туристичних послуг є основним джерелом
для прогнозування майбутньої діяльності суб’єкта туристичного бізнесу, його
стратегії та розвитку інноваційної діяльності.
Треба відмітити, що диверсифікація туристичних послуг є необхідним
превентивним заходом в умовах нестабільного ринкового середовища. В умовах
ринкової економіки вона є магістральним напрямом перспективної діяльності
підприємств туристичної галузі та інших суміжних галузей держави. Диверсифікація туристичних послуг обумовлюється:
зниженням попиту на одноманітні туристичні послуги;
руйнацією деяких видів туристичних ресурсів природного та штучного
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походження;
низькою продуктивністю туристичного обслуговування;
застарілою матеріально-технічною базою туристичного комплексу та ін.
Так, одержані результати економічної діагностики процесу туристичного
обслуговування, є значущим джерелом для:
стратегічного планування розвитку суб’єктів туристичного бізнесу;
посилення (забезпечення) ризикостійкості процесу туристичного обслуго вування;
вирішення природно-екологічних проблем дестинації суб’єктів туристичного бізнесу;
оптимізації використання туристичних ресурсів в умовах їх дефіцитності та
існуючих ресурсних резервів;
визначення та використання досвіду діагностичних досліджень для
поодальшого удосконалення змісту туристичних послуг та розвитку суб’єктів
туристичного бізнесу в сучасних умовах ринкового середовища.
Концепція економічної діагностики сфери туристичних послуг повинна
передбачати системний характер і включати взаємопов’язані функціональні
складові, які охоплюють діагностичні процедури, починаючи від досліджень
поточного стану сфери туристичних послуг і закінчуючи прогнозуванням процесу
обслуговування туристів.
Отже, туристичному підприємству необхідно постійно підвищувати та
удосконалювати якість надання туристичних послуг та їх диверсифікацію. Це
можливо здійснювати за допомогою нових форм контролю за процесом обслуговування, підґрунтям якого є сукупність особливих важелів, які спрямовані на
підвищення якості функціонування сфери туристичних послуг за усіма напрямами
обслуговування туристів.
Від економічної діагностики залежить стратегія розвитку сфери туристичних
послуг, оскільки вона є важливою складовою механізму економічного розвитку, за
результатами проведення якої формуються обґрунтовані рекомендації щодо
складання прогнозу та диверсифікації діяльності суб’єктів туристичного бізнесу за
усіма напрямами туристичного обслуговування.
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ
ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ
Городня Т. А., к.е.н., доцент;
Корнієнко А. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Економічна діагностика кризи розвитку підприємства спрямована на оцінку
стану економічних об’єктів за умов неповної інформації з метою виявлення
проблем розвитку та перспективних шляхів їх розв’язання. Слід зазначити, що з
усіх неприємних властивостей кризового стану найбільшого клопоту завдає його
раптовість, а, отже, необхідні спеціальні методи і способи, щоб протиставити їх
цій властивості [2].
Для будь-якого підприємства важливою є система раннього виявлення ознак
передбачуваного кризового стану та загрози банкрутства. На підприємстві повинні
володіти здатністю вчасно фіксувати виникаючі проблеми та допущені помилки і
усувати їх до того, як вони перешкоджатимуть досягненню мети підприємства,
тобто, інакше кажучи, з діагностики кризи починається будь-яка боротьба з нею. В
цьому й полягає оптимальна стратегія ефективного розвитку підприємства при
ймовірності настання кризового стану.
Одним з головних аспектів ефективного розвитку підприємства є зниження
рівня кризових явищ і ситуацій та симптомів банкрутства. Кризові явища, що не
мають певного рішення, виникають внаслідок розвитку багатьох процесів. В той
же час, практика господарської діяльності вимагає отримання достатніх
управлінських рішень по визначених цілях та обмеженнях з дотриманням
критеріїв оптимальності [3]. При прийнятті управлінських рішень щодо
ефективного розвитку підприємства критерій оптимальності являє собою
алгоритм, що визначає для кожної ситуації (X; Т; Ф) єдине оптимальне рішення
xP X чи множину таких рішень X P X ,
(1)
де X – множина рішень ефективного розвитку підприємства;
X P – оптимальне рішення;
x – елемент множини рішень;
x P – оптимальний елемент множини;
T – множина станів розвитку підприємства;
Ф – функціонал оцінки, що визначений на множині X, T – змінна величина,
що задана на множині функцій і залежить від вибору однієї або декількох функцій.
Управління ефективним розвитком підприємства при ймовірності настання
кризового стану передбачає діяльність, що складається з вибору дій по
досягненню поставлених цілей в кризових умовах. Розуміння місця та значимості
впливу окремих факторів на процес розгортання кризи базується на умові
руйнування підприємства як мікроекономічної керованої системи за моделлю:
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де X i – фактори зовнішнього середовища, що негативно впливають на стан
підприємства;
xi – фактори зовнішнього середовища, що позитивно впливають на стан
підприємства;
i 1

yi

– фактори внутрішнього середовища, що позитивно впливають на
зовнішнє оточення підприємства;
z i – внутрішні сили системи, що протидіють негативному впливу
зовнішнього оточення підприємства;
R – регулятор системи зовнішнього і внутрішнього оточення підприємства.
Головним завданням регулятора R для забезпечення підтримки (або
досягнення) ефективного розвитку підприємства є [1]:
- нейтралізація впливу негативних факторів зовнішнього оточення;
- обмеження кількості факторів зовнішнього оточення, які діють негативно;
- використання позитивних можливостей, що надаються зовнішнім
оточенням (сили та кількості позитивно діючих факторів);
- цілеспрямоване керівництво функціонуванням системи для досягнення
стратегічних цілей та завдань її розвитку, стимуляції внутрішніх сил, що
протидіють негативному впливові зовнішнього оточення;
- забезпечення синхронізації регуляторного впливу зі швидкістю дії
негативних факторів або послабленням дії позитивних факторів, тобто швидкістю
розвитку кризи.
В процесі аналізу результативних показників діяльності підприємства для
визначення шляхів його ефективного розвитку при ймовірності настання
кризового стану використовують як традиційні, так і економіко-математичні
методи. При проведенні економічних досліджень з питань поведінки деяких
показників роботи підприємств, організацій та фірм можна простежити реакцію на
зміну цих показників низки впливових факторів. Для таких показників, які мають
конкретний функціональний характер з деякими факторами, використовуються
прийоми елімінування (нейтралізації). За допомогою цих прийомів можна
визначити вплив кожного фактора на величину кінцевого показника.
Слід зазначити, що рух до кризового стану та загрози банкрутства
починається в момент виникнення кумулятивного зростання величини відхилення
тих чи інших показників, які характеризують стан зовнішнього та внутрішнього
середовища функціонування підприємства, від довгострокових тенденцій
динаміки цих показників.
Для забезпечення ефективного розвитку при ймовірності настання кризового
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стану підприємство має не тільки своєчасно виявляти несприятливі тенденції у
своєму розвитку і прогнозувати кризу, але й знаходити адекватні шляхи та засоби
виходу з кризових ситуацій із щонайменшими втратами і в найкоротші терміни,
щоб запобігти появі можливого банкрутства. Успішне вирішення цього завдання
можливе за умов наявності відповідного інструментарію, пошуком якого
займаються як вітчизняні, так і закордонні дослідники.
Особливо гостро проблема ефективного розвитку при ймовірності настання
кризового стану постає для сучасних підприємств. За нашими дослідженнями,
успішне вирішення цієї проблеми потребує як обґрунтування методів
антикризового управління, так і інструментарію, який дає змогу кількісно
вимірювати глибину кризи. Тому мета полягає у виборі методу мінімізації
розгортання кризових явищ, прийнятного для всіх стадій функціонування
підприємства, і математичного апарату, за допомогою якого можна вимірювати
ступінь ризику кризи й банкрутства та впливати на неї.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Грабовенська С. П., к.е.н., ст. викладач;
Покалюєва В. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
Однією із найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає її
реальний потенціал, є готельне господарство. Незважаючи на те, що сфера послуг
набуває дедалі більшого розвитку в нашій країні, розвиток і функціонування
готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Застаріла
матеріальна база та недосконалі методи управління не дають змоги багатьом
готелям України не те що працювати на повну потужність, а й просто
функціонувати. Відповідно, постійно зростає рівень складності завдань, які
необхідно вирішувати для ефективного управління суб’єктами підприємництва.
За статистичними даними, в 2012-2016 рр. ситуація в туристичному секторі
стабілізувалась, було зафіксовано зростання обсягів державних капіталовкладень
у сферу туризму, підвищення туристичної привабливості держави та збільшення
кількості іноземних туристів, які почали відвідувати Україну. Згідно з оцінками
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Міністерства економіки України, у 2015 р. продукти та послуги, пов’язані з
діяльністю туристичної галузі, становлять близько 7% валового національного
продукту, а, за загальними оцінками, близько 11% робочої сили в Україні було
зайнято в туристичному бізнесі та супутніх галузях. У 2016 р. кількість іноземних
громадян, які відвідали Україну, збільшилась на 2 млн осіб, а більшість
українських громадян надавали перевагу відпочинку за кордоном. Цей факт
свідчить про те, що рівень сервісу на українських курортах значно поступається
сервісному обслуговуванню в Єгипті або Туреччині за майже однакового цінового
критерію. Зовсім не зростає рівень сервісу для відпочивальників із середнім
рівнем достатку. На сьогодні український туризм рекламують або самі туристичні
компанії, або громадські організації [3].
Можна виділити кілька основних факторів привабливості України для
іноземних і внутрішніх туристів. Передусім – це ділові відносини. Країна
продовжує викликати стійкий інтерес до себе з боку закордонних бізнесменів.
Незважаючи на непростий політичний клімат, прямі інвестиції неухильно
зростали. Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн Європейського
Союзу на 1 липня 2016 р. становив 44790,7 млн.дол. США [7]. З моменту початку
агресії на сході України у 2014 р., діловий потік (туризм) зменшився, відбувся
відтік інвестицій, однак, інтерес до інвестування та об’єктів нерухомості не
пропав. Справедливо прогнозувати, що і надалі потік ділових людей у столицю та
інші великі промислові міста буде зростати. Він буде підтримувати попит на 3-5зіркові готельні послуги.
Проте, за кількістю готелів Україна відстає від розвинених країн Європи.
Нормою вважають, коли населений пункт забезпечений такою кількістю
готельних місць, яка становить 1% від загальної кількості його населення. За
останні три роки темпи приросту закладів готельного господарства в Україні
сягнули приблизно 8%, ресторанного – 12%.
Інтерес до розвитку готельного бізнесу з боку іноземних інвесторів пояс нюють низькою конкуренцією на вітчизняному ринку. Рентабельність чотири- та
п’ятизіркових готелів перевищує 40%. Низькі темпи будівництва нових готелів
дали змогу готельєрам завищувати ціни на 30-50% порівняно із західноєвропейськими столицями [6]. Середня вартість готельного номера в Києві
становить 203 дол. за добу, що перевищує вартість проживання в готелях Лагоса,
Женеви, Цюріха та інших міст [2]. Згідно з рейтингом британської компанії Hogg
Robinson Group за 2016 р., Москва знову посіла перше місце в рейтингу міст із
найдорожчими готелями Європи (табл. 1).
Позитивним показником розвитку готельного бізнесу є прихід на вітчизняний
ринок міжнародних брендів та управляючих компаній. На українському ринку
функціонують три міжнародні оператори Global Hyatt Corporation, Rezidor Hotel
Group, Rixos Hotel і національна управляюча компанія Premier International.
За даними дослідницької компанії світових споживчих ринків Euromonitor, в
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Україні на сьогодні існує величезний простір для розвитку готельного бізнесу
порівняно з сусідніми Східноєвропейськими країнами. У нещодавньому звіті
Euromonitor йдеться про те, що станом на початок 2016 р. в Україні працює 1500
готелів, з яких категоризуються лише понад 300. Водночас, 1746 готелів
функціонує в Польщі, 1090 готелів працює в Румунії, а в Росії – 3231 готель [1].
Таблиця 1 – Середня вартість готельного номера в містах світу у 2015 році [4]
Місто
Москва
Лагос
Женева
Цюріх
Ріо-де-Жанейро

Середня вартість готельного номера, дол. США
405,15
340,70
338,90
331,00
321,00

Для інвесторів існує безліч юридичних і процедурних проблем: отримати
земельну ділянку для будівництва, отримати необхідні дозволи для початку
будівництва, корупційна складова, висока вартість, кредити та інші технічні
аспекти, обтяжуючі будь-який проект. У нашій країні – одні з найвищих у світі
податків для готельєрів. Наприклад, рівень ПДВ у нас становить 20%, тоді як у
Росії – 13%, а в Польщі та Німеччині – 7%.
За даними Knight Frank, найбільш привабливі регіони для відкриття
готельного бізнесу – це Західна Україна: Львів, Івано-Франківськ, Закарпаття. Не
можна оминути увагою і стримуючі фактори розвитку вітчизняного готельного
господарства. Насамперед, в Україні не вистачає готелів високого класу [4]. Лише
18% готелів відповідають вимогам міжнародних стандартів якості за рівнем
комфорту бізнес-класу. Згідно з моніторингом інфраструктури, проведеним
міжнародними спеціалізованими організаціями, висококатегорійні готелі України
істотно поступаються за рівнем сервісу, посідають останню позицію серед готелів
Східної Європи [5].
Отже, разом із потребою у готелях вищого класу актуальною є проблема
якості послуг, що надаються. Низка готелів не є сертифікованими. Проте, навіть у
сертифікованих готелях кількість зірок не відповідає ні національним, ні
міжнародним вимогам. Це спричинено тим, що існуюча національна система
сертифікації готелів має вади. Формально в Україні застосовують європейську
кваліфікацію оцінювання готелів, адаптовану до наших умов. Однак, методологія
оцінювання в кожному випадку інша. Не завжди враховують вимоги до якості
устаткування і оснащення готелю, а також рівень підготовленості персоналу.
Як тенденцію, необхідно зазначити те, що між готелями відбувається
боротьба переважно за іноземних і заможних вітчизняних туристів. Повною мірою
задовольнити попит на найбагатших туристів можуть міні-готелі, яких в Україні
не вистачає, та тризіркові готелі, які можуть надати невеликі, але хороші кімнати з
непоганим сервісом не тільки вітчизняному, а й іноземному туристу.
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Невирішеною є проблема чіткого законодавчого визначення місця готельного
бізнесу в туристичній сфері, його відомчого підпорядкування. На законодавчому
рівні необхідно обумовити правові, економічні та організаційні аспекти створення
і розвитку конкурентного середовища на ринку сфери гостинності.
Враховуючи важливість володіння інформацією про готельний ринок,
пропонуємо створення загальноміської моніторингової системи – системи
взаємного інформування, що дає змогу аналізувати інтерактивні відносини між
готелем, конкурентами, ринком, завдяки чому готельне підприємство постійно
може знати дійсну ціну, за якою надавати послуги і добре орієнтуватись на ринку.
Це дасть змогу розробляти конкурентні карти готельного ринку, що сприятиме
розробці та реалізації міських цільових програм із розвитку готельного
господарства, координації діяльності всіх закладів готельного типу, розвитку
інвестування. Для вдосконалення регулювання розвитку готельного господарства
як на рівні регіонів, так і загалом в країні, рекомендується здійснювати аналіз
готелів за ширшою, комплексною системою показників.
Висока якість обслуговування – основа конкурентоспроможності готельного
господарства. Для цього необхідним є забезпечення постійного навчання
персоналу культурі поведінки та світовим стандартам обслуговування. Важливо
забезпечити поінформованість персоналу як одну з умов залучення прибутку.
Важливо створити чіткі стандарти поведінки, що базуються на культурі та
моральних вимогах до персоналу, які повинні бути зафіксовані в інформації,
розміщеній в номерах та в «Пам’ятці службовця».
Актуальним є оволодіння працівниками готелів іноземними мовами,
психологією, етикою спілкування і поведінки. Це потребує підготовки фахівців
для готельного бізнесу в провідних навчальних закладах країни, бажано зі
стажуванням за кордоном. Важливим ефективним механізмом управління готелем
є впровадження і використання комп’ютерної техніки і технологій, зокрема,
міжнародних, національних і корпоративних автоматизованих систем бронювання
готельних послуг.
Проблему створення інфраструктури гостинності з сучасним рівнем
комфорту, зокрема, для приймання ділових туристів, можна вирішити шляхом
створення національних готельних спілок з поступовим їх входженням у
міжнародні готельні корпорації. Доцільним є широке впровадження франчайзингу. Поглиблення спеціалізації та впровадження високих стандартів обслуговування у національній сфері гостинності необхідно пов’язувати зі створенням
традиційних у світовій готельній індустрії корпоративних форм – міжнародних
готельних ланцюгів.
Український ринок готельних послуг є перспективним. Одночасно
спостерігаємо проблеми як на рівні держави, так і на рівні кожного конкретного
готельного комплексу. За зваженого підходу та впровадження моніторингової
системи для взаємного інформування вони можуть бути істотно подолані. Це
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забезпечить Україні високий міжнародний імідж як туристичної європейської
країни.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Гуменюк Д. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Розвиток ринкової економічної системи в Україні загострює проблеми
ефективного використання ресурсного потенціалу на рівні кожного підприємства,
зменшення витрат окремих ресурсів у ході виробництва економічного продукту,
росту інвестиційної привабливості підприємства, удосконалення стратегії
конкурентної боротьби. Зазначимо, що стратегічне управління підприємством
само по собі не є ключовим чинником успіху, не гарантує його виживання та
успішний розвиток. Успіх притаманний тим підприємствам, чиї стратегії
орієнтовані на активне використання ресурсного потенціалу, які розглядають
ресурсний потенціал як об’єкта стратегічного управління.
Відомо, що стратегічне управління – це генеральна комплексна програма дій,
що формує цілі та основні шляхи для їх досягнення в коротко- і довгостроковому
періоді і визначає пріоритетні напрямки розвитку підприємства. Наголосимо, що
внаслідок високого рівня політико-економічної нестабільності в країні цілі
підприємства розробляються здебільшого в середньо- та короткостроковій
перспективі. Метою стратегічного управління є пошук співвідношення між
зовнішнім середовищем підприємства та ефективним використанням його
ресурсного потенціалу. В цьому контексті результатом стратегічного управління
має бути розробка стратегії розвитку підприємства, що є досить складним і
тривалим процесом.
Основними етапами стратегічного управління на підприємстві є: визначення
місії підприємства; формулювання стратегічних цілей; аналіз зовнішнього
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середовища та оцінка стану та ефективності діяльності підприємства; аналіз
потенціалу підприємства, перспектив його розвитку; вибір генеральної стратегії;
визначення стратегічних цілей; розробка функціональних та ресурсних стратегій;
впровадження, контроль та оцінка результатів реалізації обраної стратегії.

Удосконалення складу та
покращення використання трудового
потенціалу

Покращення показників
фінансово-господарської
діяльності

Цілі першого рівня

Підвищення ефективності
використання матеріальних
ресурсів

Задоволення потреб членів трудового колективу підприємства, інших громадян,
підприємств та організаці у товарах, роботах, послугах

Генеральна
мета

Цілі другого рівня

Збільшення щорічного
приросту прибутку

Зменшення рівня витрат

Підвищення рівня
продуктивності праці

Досягнення оптимального
складу та чисельності
персоналу

Підвищення якості життя
персоналу

Збільшення обсягів
діяльності та прибутку

Підвищення фондовіддачі та
використання потужностей

- оптимізація структури
капіталу;
- ефективна система аналізу і
планування;
- надання платних послуг
іншим організаціям та ін.
- забезпечення безперебійної
роботи підприємства;
- зростання обсягів діяльності;
- зменшення витрат на
соціальні заходи та ін.
- вдосконалення системи
оплати праці;
- зниження тиску з боку
керівництва підприємства;
- розробка ефективної політики
мотивації праці та ін.
- збільшення вимог до якості
виконання поставлених цілей;
- використання сучасних
науково-технічних розробок
- сучасний рівень медичного
обслуговування;
- створення умов для
інтелектуального та духовного
розвитку персоналу та ін.
- підтримання матеріальнотехнічної бази в належному
стані;
- розробка ефективної системи
відбору контрагентів та ін.
- оновлення матеріальнотехнічної бази;
- збільшення амортизаційних
відрахувань та ін.

Рис. 1 – «Дерево цілей» підприємства
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У системі управління підприємством важливу роль відіграють місія і цілі,
адже саме вони визначають концепцію розвитку підприємства та основні напрями
його ділової активності, слугують орієнтиром у зовнішньому оточенні та основою
формування стратегії підприємства. Під час визначення системи цілей по трібно
використовувати комплексний підхід, тобто створити таку систему цілей, яка б
відображала потреби підприємства з точки зору як внутрішнього, так і
зовнішнього середовища. Це можна забезпечити шляхом побудови «дерева цілей»
(рис. 1), основна ідея якої – декомпозиція задля поєднання стратегічної мети зі
способами її досягнення, сформульованими у вигляді завдань для окремих
виконавців.
Вихідним процесом у розробці стратегії є аналіз зовнішніх умов, в яких воно
функціонує, у поєднанні з визначенням його внутрішнього потенціалу. Аналіз
зовнішніх умов передбачає оцінку факторів макроекономічного впливу та
характерних особливостей ринкового оточення. Аналіз внутрішнього потенціалу
розкриває ті внутрішні можливості, той потенціал, на які може розраховувати
підприємство в процесі конкурентної боротьби для досягнення обраних
пріоритетів.
Найважливішим для підприємства етапом стратегічного управління є
розробка функціональних і ресурсних стратегій. Роль функціональної стратегії
полягає в підтримці конкурентоспроможності підприємства та забезпеченні як
локальних, так і загальних цілей підприємства. Функціональні стратегії
підприємства і його ресурсний потенціал перебувають у певному взаємозв’язку,
оскільки в них обґрунтовується ресурсне забезпечення стратегічної діяльності
підприємства по окремих бізнес-стратегіях і стратегії підприємства в цілому. При
цьому важливим є визначення такого обсягу його діяльності, що дозволить
ефективно використовуватись весь ресурсний потенціал. Точка ресурсозабезпеченого прибутку повинна бути єдиним орієнтиром в процесі розробки
стратегії розвитку підприємства і ефективного використання його ресурсного
потенціалу.
Процес стратегічного управління ресурсним потенціалом відіграє значну роль
в розвитку господарської діяльності підприємства та дозволяє йому поліпшити
своє становище на ринку; виробляти продукцію на вимогу ринку при відносно
низьких витратах; визначити обсяги реалізації товарів, робіт, послуг з точки зору
їх беззбитковості; виявити резерви збільшення прибутку та розробити заходи для
використання виявлених резервів; ефективно використовувати ресурсний
потенціал в коротко- та довгостроковому періоді.
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КРИТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Жолкевський Д. Р., здобувач освітнього ступеня «магістр»;
Васьків В. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Комплексний характер поняття потенціалу конкурентоспроможності
підприємства обумовлює необхідність обґрунтування системи критеріїв
(індикаторів), які можуть розглядатися як ключові показники та охоплювати
найбільш важливі аспекти його якості та ефективності використання.
Як критерії можуть виступати такі показники та характеристики: конкурентоспроможність продукції; якість (надійність) продукції; відмітні властивості
товарів; імідж підприємства; відносна частка ринку; рівень витрат; методи
продажів; рентабельність реалізації продукції; темп зростання доходів; фінансові
коефіцієнти; ефективність використання ресурсного потенціалу (фондовіддача,
продуктивність праці, енергоємність, ефективність технології, ефективність
інформаційних ресурсів); темпи зростання вартості підприємства; ефективність
реклами і способів стимулювання збуту товарів; компетенція та досвід персоналу;
рівень плинності кадрового складу; показники екологічності виробництва;
ефективність обслуговування та ін. [1, с. 101-155].
Перераховані показники можуть бути змінені та доповнені залежно від
особливостей оцінюваних підприємств. Крім того, можливе їхнє групування за
структурними елементами потенціалу: показники розвитку техніко-технологічного, кадрового, інформаційного, фінансового потенціалу і т. д. У цьому випадку
спочатку проводиться кількісна оцінка індивідуальних показників, що входять до
складу групи, а потім обчислюються інтегральні групові показники. На їх основі,
залежно від методу оцінки конкурентоспроможності, може розраховуватися
загальний (інтегральний) показник або шляхом зіставлення з показниками
підприємств-конкурентів даватися пряма оцінка рівня конкурентоспроможності за
кожним напрямком.
Відзначимо думку низки вчених, які розглядають конкурентний статус як
своєрідний показник потенціалу конкурентоспроможності підприємства на ринку.
Так, І. Ансофф пропонує наступну кількісну оцінку показника конкурентної сили
підприємства (КСП):
СРкп КРкп Сд М н
КСП
ОРкп КРкп Со М о
(1)
де СРкп – рівень стратегічних капіталовкладень підприємства;
КРкп – критичний рівень обсягу капіталовкладень, з якого починається
одержання доходу;
ОРкп – оптимальний рівень капіталовкладень, що забезпечує максимум
доходу;
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Сд – оцінка діючої стратегії підприємства;
Со – оцінка оптимальної стратегії підприємства;
Мн – оцінка наявних можливостей;
Мо – оцінка оптимальних можливостей підприємства.
Зауважимо важливість досліджень М. Портера, який запропонував детерміновану модель оцінювання переваг конкурентного потенціалу підприємства, до
складу якої включив (1) параметричні фактори (матеріальні та нематеріальні
умови, необхідні для формування конкурентної переваги в самому виробничому
процесі підприємства, а також в країні його базування); (2) стратегічні напрями та
засоби конкурентної боротьби підприємства; (3) параметри попиту (вимоги
покупців до якості товарів, еластичність попиту за ціною, рівень доходу,
національні традиції); (4) споріднені і підтримуючі галузі.
Водночас, А. Градов додатково вводить ще одну детермінанту «роль
приватизації підприємств» на період становлення ринкових відносин. Оцінку
конкурентного статусу підприємства здійснює за формулами (2), (3):
КСПz

СППz DzH .P ,

КСП z

СПП D H .P

(2)

(3)
де КСПz, КСП – конкурентний статус за z-ий етап та за весь життєвий цикл
конкурентного потенціалу (ЖЦКП) відповідно;
СППz, СПП – показники відповідності стратегічного потенціалу цілям
підприємства щодо формування конкурентної переваги за z-ий етап та за весь
ЖЦКП відповідно;
DzН.Р, DН.Р – показники сукупного впливу детермінантів за z-ий етап та за весь
ЖЦКП відповідно.
О. Тищенко та О. Абрамова запропонували методику оцінювання конкурентного статусу підприємства на основі показника середньогеометричних оцінок
рівня розвитку стратегічного конкурентного потенціалу та впливу зовнішнього
середовища (формули (4), (5)). Така методика оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства реалізується шляхом побудови матриці (3 4), яка
враховує рівень розвитку та результати оцінювання впливу зовнішнього
середовища на діяльність підприємства.
КСП

YСП

МВЗС

МВЗС 1 ВЗС ,
розвитку стратегічного

,

(4)
(5)
потенціалу

де YСП – рівень
конкурентного
підприємства;
МВЗС – модифікована оцінка впливу зовнішнього середовища на діяльність
підприємства.
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Також до методів оцінювання потенціалу конкурентоспроможності
підприємства відносять метод, заснований на теорії мультиплікаторів. Механізм
мультиплікації характеризує ланцюжок послідовної залежності ефектів і стимулів,
що їх викликають. Мультиплікатор дозволяє розрахувати кумулятивний ефект за
період, необхідний для вирішення стратегічних завдань (формула (6)). При цьому
за допомогою теорії мультиплікаторів можна отримати непряму оцінку потенціалу
конкурентоспроможності підприємства одного кластеру над іншим відносно
якості продукції чи іншого параметру.
n (n 1) r r n 1
КСП
(1 r ) 2
,
(6)
де n – порядковий номер періоду, в ході якого мав місце той чи інший ефект;
r – гранична схильність до споживання, що визначається як співвідношення
приросту споживання та приросту доходів, що його викликали.
Зауважимо, що для оцінювання потенціалу конкурентоспроможності
підприємства можуть використовуватись метод порівнянь, методів рангів, метод
таксономічного показника, метод балів [2, с. 123-128]. Так, метод порівнянь
полягає у прямому визначенні переваг і недоліків підприємств-конкурентів за
окремими індикаторами, що обираються на етапі ідентифікації ключових
параметрів конкурентоспроможності. Застосування даного методу передбачає
порівняння підприємства, що оцінюється, тільки з одним конкурентом. За кожним
ключовим показником конкурентоспроможності визначається не тільки позиція
оцінюваного підприємства, а й кількісний розрив у досягнутих значеннях.
Метод рангів передбачає порівняння об’єкта оцінки з групою підприємствконкурентів та дозволяє визначити його місце в конкурентній боротьбі. При цьому
загальна сума рангів засвідчує конкурентний статус підприємств, розподіляючи їх
на лідерів, ринкових послідовників та аутсайдерів. Даний метод є простим і не
вимагає спеціального математичного апарату. Водночас, метод рангів не дозволяє
оцінити ступінь відставання підприємства від конкурентів.
Завдяки методу побудови таксономічного показника враховується вплив
факторів, які мають різну розмірність і способи опису. Тому для побудови
узагальнюючих показників складових потенціалу конкурентоспроможності
підприємства використовують методику інтегрального оцінювання, що має за
основу застосування зазначеного методу, вихідними даними якого стають
узагальнюючі оцінки визначальних факторів впливу. Таким чином, застосування
методу побудови таксономічного показника розвитку відбувається разом з іншими
методами редукції.
За умов відсутності достовірної інформації про основних конкурентів, метод
балів дозволяє отримати узагальнену кількісну оцінку стану підприємства в
конкурентній боротьбі в порівнянні з декількома конкурентами. Даний метод
передбачає формування матриць вихідних даних, ранжування оціночних показ 189

ників за ступенем вагомості, складання нормалізованої матриці, розрахунок балів,
отриманих підприємствами за певним оціночним показником шляхом порівняння
їх фактичних значень з найкращими в даній сукупності. На кінцевому етапі
відбувається узагальнення бальної оцінки конкурентоспроможності та ранжування
підприємств у порядку зростання інтегрального показника. Застосування цього
методу дозволяє не тільки визначити основних конкурентів та місце в
конкурентній боротьбі підприємства, яке оцінюється (за критерієм максимально
набраних балів), а й кількісно оцінити відставання від найбільш конкуренто спроможного підприємства.
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ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Залога Н. І., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Ускладнення характеру діяльності підприємств в сучасних умовах висуває
нові вимоги до інструментів управління і, зокрема, до методів дослідження й
оцінки їх діяльності. Все більш чітко проявляється необхідність в удоско наленні
відомих нині та розробці нових рішень теоретичного й прикладного характеру,
спрямованих на забезпечення високої ефективності управлінської діяльності в
ринкових умовах. Саме тому в даний час склалися об’єктивні умови для
застосування в системі управління діяльністю підприємства такого інструмента, як
економічна діагностика, який дозволяє проводити детальні дослідження, одержувати достовірну і повну інформацію про господарську діяльність підприємства,
яка повинна слугувати базою для розробки та прийняття ефективних управлінських рішень.
Використання економічної діагностики діяльності підприємства уможливлює
своєчасне виявлення та розпізнавання стану підприємства за непрямими ознаками,
що є особливо актуальним в умовах змінюваності та непередбачуваності зовнішнього економічного середовища.
Проблемам дослідження діагностики господарської діяльності підприємства
присвячено увагу в працях Т. Загорни, О. Закорка, Е. Гіляревського, О. Дейнеко,
Л. Карася, М. Коротяєва, В. Мірошник, О. Олексюк, Р. Рапопорта,
Б. Сербиновського, З. Соколовської, Г. Швиданенко, Р. Юксвярова та інших.
Однак, залишаються невирішеними питання розробки методологічного
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інструментарію економічної діагностики діяльності підприємств окремих галузей
економіки.
Слід врахувати, що підприємство має потребу в діагностиці як у випадку
передбачуваних стратегічних перетворень, так і в процесі повсякденної діяльності.
Л. Савчук відзначає, що «щонайменше раз на рік підприємство повинне «здавати
по можливості всі аналізи», а щомісяця – тільки частину з них, які є найбільш
важливими з погляду наступного можливого погіршення стану» [2, с. 56]. Навіть у
випадку, коли ситуація на підприємстві є задовільною, діагностика відіграє значну
роль, адже в умовах сучасної конкуренції утримати завойовані ринкові позиції
надзвичайно складно. Якщо підприємство постійно не стежить за основними
показниками діяльності, слід очікувати на їх істотне погіршення. Тому
необхідність і роль діагностики як інструмента зворотного зв’язку в управлінні
підприємством не слід ігнорувати.
Узагальнюючи теоретичні підходи та концепції, сутність економічної
діагностики можна визначити як організаційно-аналітичну оцінку стану діяльності
підприємства з позицій досягнення максимального економічного результату за
рахунок оптимізації обсягу, складу та ефективного використання його ресурсного
потенціалу, спрямовану на прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Виходячи з наведеного поняття економічної діагностики, можна визначити
такі завдання діагностики стану діяльності підприємства: ідентифікація реального
стану аналізованого підприємства; дослідження кількісних і якісних показників
діяльності, їх порівняння з базовими характеристиками чи їх аналогами,
нормативними величинами; виявлення змін у стані діяльності підприємства в
просторово-часовому розрізі; встановлення основних факторів, що викликали
зміни в стані діяльності підприємства, і визначення їхнього впливу; прогнозування
основних тенденцій розвитку діяльності підприємства [1, с. 224]; пошук резервів
підвищення результативності підприємства; прийняття управлінських рішень
щодо реалізації виявлених можливостей.
На основі перелічених завдань виокремимо такі принципи діагностики
діяльності підприємства: об’єктивність, конкретність, науковість, системність,
комплексність, інтегрованість, ефективність, своєчасність, розумна достатність
використання методів діагностики, порівнянність, часова узгодженість показників
та етапів діагностики, завершеність та ін.
Вважаємо, що економічну діагностику не можна розглядати ні як частину
економічного аналізу, ні як допоміжній елемент в процесі дослідження, вона має
власний індивідуальний зміст. У процесі управлінської діяльності після
здійснення етапу аналізу конкретної проблемної ситуації, необхідною стає її
діагностика, тобто визначення на основі системи розроблених типових ознак стану
діяльності підприємства можливих проблем в його розвитку, оскільки вибір
адекватного управлінського рішення залежить від того, наскільки правильно
оцінена конкретна ситуація. За допомогою економічної діагностики з’являється
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можливість не тільки відстежувати стан підприємства на кожному інтервалі часу,
а й досить точно розпізнавати та ідентифікувати його стан з метою підвищення
якості управлінських рішень, що приймаються.
Очевидно, що економічна діагностика може охоплювати широке коло питань
діяльності підприємства, здійснюватися за різними напрямами та, як наслідок,
пропонувати різне цільове використання діагностичних висновків. В залежності
від обраних пріоритетів проблемних аспектів діяльності підприємства
використовують діагностику операційної діяльності, діагностику фінансової діяльності та діагностику інвестиційної діяльності. Відповідно до цього формується
система показників діагностики, визначаються джерела інформаційного
забезпечення, методологічна база та послідовність діагностичного процесу,
інтерпретуються отримані результати.
Таким чином, проведення діагностики діяльності підприємства в сучасних
конкурентних умовах сприятиме ефективному управлінню господарськими
процесами, що забезпечить йому стабільний розвиток на перспективу.
Список використаних джерел
1. Міценко Н. Г. Діагностика стану господарської діяльності підприємства / Н. Г. Міценко,
С. М. Кулай // Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ, 2010. – Вип. 20.5. –
С. 223-227.
2. Савчук Л. М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством /
Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська. – Донецьк : «Зоря», 2007. – 128 с.

ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Заярна Н. М., к.е.н., доцент;
Пелех С. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, дефіцит
фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напряму
аналітичної роботи, як фінансовий аналіз і діагностика.
«Діагностика» – досить поширений термін, використовується у різних сферах
життя: як в медицині, так і в економіці; в перекладі з грецької означає
розпізнавання, розпізнання, визначення ознак, знання прикмет, розпізнання явищ
за їх симптомами [3].
В економічній літературі поняття «діагностика фінансового стану»
трактується неоднаково, хоча більшість визначень багато в чому схожі. Так, автор
монографії «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах
індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні засади» О. Г. Мельник
розглядає діагностику фінансового стану, як «…цільове оцінювання його стану,
тенденцій та перспектив розвитку на основі системи індикаторів з метою
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інформаційного забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень,
спрямованих на усунення проблемних моментів та слабких сторін організації чи
використання шансів умов функціонування і сильних позицій підприємства»
[5, с. 9]. Він вважає, що однією з ключових проблем побудови на підприємствах
систем діагностики є вибір переліку та складу діагностичних індикаторів.
Досить лаконічне визначення представлене Н. Г. Міценко та У. П. Сорокою,
які розглядають діагностику фінансового стану підприємства як процес оцінки
стану об’єкта, його ліквідності та платоспроможності [6].
Т. А. Городня та І. П. Мойсеєнко трактують поняття діагностики як
«…розпізнавання стану підприємства через вивчення його діяльності за певний
період з використанням відповідних джерел даних, спрямованих на визначення
впливу факторів та запобігання кризовим ситуаціям» [4, с. 9].
На противагу вищевикладеному автор монографії «Діагностика стану
підприємства: теорія і практика» А. Е. Воронкова розглядає діагностику діяльності
підприємства як творчий процес, різноманітний за змістом, який здійснюється за
допомогою різних аналітичних прийомів з урахуванням специфіки виробництва,
його організації на конкретному підприємстві. Отже, всі працівники підприємства,
що займаються аналізом його фінансово-господарської діяльності, повинні
постійно вдосконалювати свої знання в цій галузі [1].
Г. О. Швиданенко та О. І. Олексюк порівнюють діагностику з фінансовоекономічним аналізом підприємства. Автори вважають, що система діагностики
базується на використанні алгоритмів, технологій, методів і показників
економічного аналізу, тобто поняття «економічна діагностика» і «економічний
аналіз» є тотожними [7]. Насправді, економічний аналіз дає можливість правильно
оцінити роботу всього підприємства, тоді як діагностика виявляє вагомі причини
неефективної діяльності підприємства, дає можливість покращити рівень всієї
економічної роботи, підвищити ефективність виробництва за результатами
економічного аналізу.
З вищевикладеного можна зробити наступне узагальнення: діагностика
фінансового стану підприємства – це оцінка його фінансового стану за певний
проміжок часу з метою отримання висновку про поточний стан та перспективи
розвитку його в майбутньому. Мета діагностики полягає у визначенні заходів,
спрямованих на налагодження роботи всіх складових елементів системи та
способів їх реалізації. Не можна здійснювати управління на будь-якому
господарському й управлінському рівні, не маючи чіткого уявлення про його стан.
Основне завдання діагностики – виявити причини (джерела) кризи та
розпізнавати їх як симптоми, що сигналізують про кризу, яка наближається [3].
За формою оцінки результатів діяльності діагностика буває:
а) кількісна – виходить із необхідності визначення кількісних характеристик
техніко-економічного стану підприємства. Мета такого виду діагностики полягає у
вимірюванні, порівнянні результатів виробництва, рівня витрат, установленні кіль193

кісної міри впливу різних факторів;
б) якісна – заснована на якісних порівняльних оцінках, характеристиках
техніко-економічного стану підприємства. Її метою є виявлення особливостей
такого стану та його внутрішніх взаємозалежностей [2, с. 11].
Діагностику фінансового стану підприємства доцільно здійснювати за такими
основними напрямами:
– аналіз фінансової звітності підприємства за результатами його фінансово господарської діяльності (складання економічного паспорту підприємства);
– аналіз конкурентних переваг і порівняльний аналіз із підприємствамиконкурентами, аналіз асортименту продукції – визначення ринкової позиції
підприємства;
– аналіз рівня та якості менеджменту підприємства;
– аналіз компетенцій та інтелектуального потенціалу підприємства;
– аналіз поставок і клієнтури підприємства, визначення ключових факторів
успіху.
Підсумковим етапом діагностики фінансового стану підприємства є етап
оцінки ефективності діяльності підприємства і його структурних підрозділів з
метою запобігання можливим негативним впливам на фінансовий стан
підприємства.
Проведений аналіз наукових підходів дозволяє зробити висновок про те, що в
умовах ринкової економіки зростає роль діагностики фінансового стану,
призначенням якої є забезпечення перспектив подальшого економічного і
соціального розвитку, зміцнення фінансового стану, підвищення ефективності
використання господарського потенціалу. Застосування підприємством діагностичних процедур дозволить оцінювати не лише наслідки прийняття поточних і
стратегічних рішень, але й визначати можливі перспективи його розвитку. Вчасно
й правильно проведена діагностика фінансового стану дозволить підприємству
запобігти кризового стану та попередити банкрутство.
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За основними функціями торгівлі, які в сучасних умовах господарювання
ускладнюються і набувають якісно нового змісту та спрямованості, найбільш
узагальненим і важливим результатом діяльності є товарооборот. Сукупні ресурси
торгівлі, господарська, фінансово-економічна та організаційно-управлінська
діяльність зосереджені на забезпечені товарно-грошового обміну у формі купівліпродажу, тобто реалізації основної функції торгівлі. Отже, можна погодитися з
думкою вітчизняних вчених щодо правомірності віднесення товарообороту до
основного результату діяльності торгівлі [1]. Крім того, реалізація товарів
відповідно до платоспроможного попиту і потреб населення значною мірою
відображає соціальну функцію торгівлі.
Розглядаючи результативність діяльності торговельного підприємства, варто
виокремити такі її види, як соціальна та економічна. Соціальна результативність
характеризує вплив використання потенціалу на ступінь задоволення попиту
обслуговуваного населення, потреб персоналу підприємства, його власників у
засобах і умовах життєзабезпечення. Натомість, економічна результативність
відображає одержані результати у процесі використання потенціалу підприємства
у вигляді обсягу товарообороту, наданих послуг, величини прибутку тощо.
Разом з тим, зауважимо, що у практичній діяльності торговельних
підприємств виділити окремо економічний і соціальний результати складно. На
нашу думку, соціальна та економічна результативність є взаємозалежними і
взаємоформуючими поняттями. Проте, соціальна результативність має першочерговий вплив на формування економічної, адже оборотні активи необхідні для
максимального задоволення потреб покупців і, як наслідок, створення постійної
клієнтської бази торговельного підприємства, що і є запорукою збільшення темпів
росту, в першу чергу, товарообороту і прибутку, які й відображають, відповідно,
соціальний та економічний результати (ефекти).
У той же час економічна результативність торговельного підприємства
відображає комплексну оцінку раціональності використання ресурсного потенціалу підприємства та співвідношення показників ефекту (результату) та витрат
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матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на його досягнення за певний період
часу. Натомість, критерієм її оцінки є, насамперед, кінцевий фінансовий результат
та його співвідношення з обсягами реалізації (товарооборотом) та затратами.
Тому, на нашу думку, кінцевий результат торговельної діяльності має соціально економічний зміст, а його порівняння із витратами та ресурсами дозво ляє
виміряти соціально-економічну результативність розвитку торговельного
підприємства, сутність якої визначається головною метою функціонування
підприємства на внутрішньому ринку – отримання оптимального прибутку
шляхом задоволення попиту покупців.
Таким чином, з одного боку, прибуток, як головна мета, а з іншого – обсяг
товарообороту як показник реалізованого попиту і засіб забезпечення прибутку –
головні результативні показники оцінки соціально-економічної результативності
розвитку підприємств торгівлі. При цьому для власників торговельних
підприємств товарооборот є допоміжним показником для одержання прибутку, а
для ринку – це індикатор добробуту.
Форми прояву соціально-економічної результативності зумовлені намаганням
отримати максимальний економічний ефект при заданих параметрах соціального
характеру. Відтак, підприємство за рахунок зростання товарообороту отримує, з
одного боку, вищий економічний результат, що відобразиться на заробітній платі
працівників, з іншого – широко забезпечить попит споживачів.
Таким чином, соціально-економічна результативність є значно ширшим
поняттям, оскільки відстоює не лише свої економічні інтереси, а й, водночас,
інтереси споживачів та найманих працівників. Крім того, поняття продуктивності
та прибутковості як різновидів результату взаємопов’язані за принципом
«включення»: соціально-економічна результативність включає економічну, а
соціальна – соціально-економічну, складовою частиною якої є економічна і від
якої залежить життєвий рівень населення. Цим визначається роль і місце
економічного результату діяльності як базису соціально-економічної та
економічної результативності, а соціальні показники мають вагомий вплив на
результат діяльності підприємства. І, якщо б, діагностуючи діяльність
підприємства, вони виступали частиною системи аналітичних показників, це б
свідчило про дійсно розумний підхід до визначення і розрахунку впливу окремих
соціальних чинників на діяльність торговельного підприємства, що мають прямий
чи опосередкований вплив на підприємницьку діяльність, а соціальна
результативність мала б безпосереднє відношення до очікувань і основних вимог
суспільства в цілому до діяльності підприємств.
Отже, приймаючи до уваги сучасне, у функціональному контексті,
тлумачення торгівлі як сфери діяльності, слід зазначити наступне: узагальнюючи
підходи щодо вибору основних результатів діяльності торговельного
підприємства, можна зробити висновок про правомірність віднесення товаро обороту і прибутку до їх складу, при цьому пріоритет у загальних оцінках
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ефективності має товарооборот.
Разом з тим, оцінка соціально-економічних результатів діяльності
підприємств, які є підґрунтям підвищення її ефективності за сучасних умов
господарювання, потребує комплексного підходу і пошуку нових параметрів, що
зумовлюється появою нових видів діяльності, спричинених процесами розвитку та
інформатизації суспільства і вимагає розробки низки заходів щодо пошуку шляхів
і напрямів удосконалення процесу управління. У той же час, забезпечення
високоефективних соціально-економічних результатів діяльності торговельних
підприємств можливе лише за умови систематичної і об’єктивної оцінки, яка
проводиться, використовуючи аналітичний інструментарій, та окресленні
стратегічних цілей подальшого розвитку підприємства.
Таким чином, необхiднiсть теоретичного обґрунтування й удосконалення
методів практичної оцінки соціально-економічних результатів торговельного
підприємства актуалізує окреслену проблему і потребує проведення подальших
досліджень в цьому напрямку.
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Львівський торговельно-економічний університет
Економіка підприємства являє собою динамічну систему забезпечення
раціонального господарювання на основі обміну інформацією щодо обігу ресурсів
і продуктів. Забезпечення стабільного та ефективного функціонування в довго терміновому періоді можливе на основі формування й використання інформаційної системи прийняття стратегічних рішень щодо вибору типів конкурентної
поведінки на ринку та перспективних напрямів діяльності.
Останнім часом проблеми стратегічного планування економічного та
соціального розвитку вітчизняних підприємств та пошук шляхів їх вирішення
набувають все більшої актуальності. У працях представників вітчизняних
наукових шкіл країни представлено дослідження теоретико-методологічних і
практичних аспектів стратегічного планування на різних рівнях управління
економікою.
Стратегічною метою державної політики щодо розвитку вітчизняних
підприємств є формування прогнозної моделі розвитку реального сектора
економіки, яка б передбачала довгостроковий потенціал росту, вихід на новий
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якісний рівень виробництва, зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції тощо. Відмітимо, що пріоритет державної підтримки, перш за все,
повинен мати інвестиційний характер, бути спрямованим на реалізацію
інноваційних проектів. У сучасних умовах, формуючи комплексну політику
розвитку державних підприємств, варто зважати на нові перспективи розвитку,
що, безумовно, пов’язані з певними напрямами (табл. 1).
Таблиця 1– Пріоритетні напрямки розвитку вітчизняних підприємств в аспекті
зміцнення національної економіки (складено за [1])
Напрям
розвитку
Інноваційний
Якіснотехнологічний
Правовий
Економічний
Інституційний
Соціальний
Аналітичний

Зміст
Реалізація програм впровадження у виробництво та просування на ринок нових
ефективних продуктів, науково-технологічних та організаційно-управлінських
досягнень НТР
Впровадження сучасних засобів виробництва та забезпечення нагляду за
якістю продукції, стандартизація та сертифікація, впровадження стандартів
згідно з міжнародними вимогами (ЄС, СОТ та ін.)
Створення належної законодавчої та нормативної бази для розвитку
вітчизняних підприємств та функціонування ринків вітчизняної продукції
Формування виваженого підходу до ціноутворення та дієвих механізмів
їхнього державного регулювання з метою усунення диспаритету цін
Передбачає встановлення та регулювання державою інститутів (правил
поведінки) на державному ринку, а також формування раціональної системи
держаного та регіонального управління державним комплексом
Захист і реалізація інтересів працівника, клієнтів, соціальних груп і суспільства
загалом
Постійний моніторинг та аналіз внутрішнього і зовнішнього ринку,
формування інформаційної бази підтримки усіх заінтересованих учасників
ринку з метою зниження трансакційних витрат

Пріоритетні напрямки мають розвиватися на основі державних цільових
програм із відповідним фінансовим забезпеченням, опрацьованих на основі
стратегічних наукових концепцій і розробок. В основі державної стратегії
пріоритетного розвитку має бути програмно-цільовий метод забезпечення стабільного його розвитку.
Зважаючи на зазначене, можна охарактеризувати основні завдання
державного регулювання фінансової бази розвитку вітчизняних підприємств:
проведення обґрунтованої бюджетної підтримки підприємств; реалізація дієвої
цінової політики; проведення обґрунтованої податкової політики; розвиток
системи кредитування та страхування.
Державна фінансова підтримка повинна бути виваженою, об’єктивною,
реальною, обґрунтованою, гнучкою, а всі її елементи мають взаємодіяти скоординовано, збалансовано, синхронізовано між собою та у часовому вимірі й цілеспрямовано сприяти вирішенню спільних завдань [2, c. 49].
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Відмітимо, що державна підтримка повинна мати постійний характер і бути
спрямована на мінімізацію негативних чинників, сприяти стабілізації та розвитку
економічної діяльності вітчизняних підприємств.
Важливим напрямком підтримки має стати стимулювання розвитку
інноваційних вітчизняних підприємств у країні. За сучасних умов інноваційний
шлях розвитку для підприємства є найбільш перспективним. Широко визнається,
що інновації є центральним фактором зростання виробництва та продуктивності
праці. Завдяки прогресу в технологіях та збільшенню інформаційних потоків
знання розглядаються як основна рушійна сила економічного зростання. Саме
інноваційні рішення орієнтують підприємства на якісні зміни в усіх процесах
господарювання та є основою досягнення позитивного результату для економіки.
Отже, державна підтримка вітчизняних підприємств має змінити свою
спрямованість і завдяки цьому підвищити ефективність їх функціонування. Окрім
цього, реалізація державних програм має сприяти залученню не тільки бюджетних,
а й приватних коштів на її цілі, повинна бути економічно ефективною через
мультиплікацію, що здебільшого можливо тоді, коли державні кошти дають змогу
залучити значні приватні кошти. Таким чином, одним із стратегічних пріоритетів
державної політики має стати впровадження європейських підходів до розвитку
вітчизняних підприємств в Україні із паралельним формуванням інституційної
системи її забезпечення. Втілення цієї політики має здійснюватися цілеспрямовано,
системно та послідовно в комплексі національної інноваційної системи.
Список використаних джерел
1. Національна стратегія розвитку «Україна-2015» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.agroin.org/programi/ukr_2015.pdf.
2. Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в
Україні / О. Чудний // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 48-52.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Ільчук О. О., к.е.н., доцент;
Угрин Ю. Р., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
Неможливо уявити собі роботу готелю, який не має стратегії і функціонує в
короткостроковому періоді, оскільки готель – це система, яка охоплює не лише
послуги проживання, але і харчування та інший сервіс. Готель взаємодіє не лише
із конкурентами і постачальниками, він формує свій імідж на довгий період.
Готельне господарство – сукупність готельних підприємств різних типів, що
приймають та надають послуги з розміщення, харчування, додаткових і суміжних
послуг. Крім готельних підприємств, вирізняються заклади розміщення, які не
входять до системи готельного господарства [1; 2].
199

Таблиця1 – Оперативні завдання для формування стратегічного потенціалу
готельного підприємства

Стратегічний
напрям

Оперативні цілі

1.1. Введення нових
послуг
1. Стратегія 1.2. Залучення послуг
послуг
через аутсорсинг
(умова – 20% від
вартості)
2.1. Розроблення
пакетних пропозицій
для VIP-персон

Оперативні завдання
- жива музика, танцювальні вечори
- кулінарні майстер-класи
- фотосесія на території готелю
- повітряна куля
- оформлення весільного залу
- приватні вечірки
- із врахуванням послуг ресторану

Пропонується розробити систему, за якої кожен гість має
можливість «заробити» собі знижку на наступне проживання
2. Цінова
(чи послугу), рекомендуючи готель своїм друзям (для
стратегія
прикладу: за умови проживання в готелі строком більше 14
2.2. Формування
днів, кожен гість може взяти участь в програмі лояльності,
програми лояльності заповнивши відповідну анкету та отримавши іменний ваучер,
який він передає своїм друзям, які по приїзду пред’являють
його на рецепції готелю. Прізвище з ваучера вносять у базу з
оформленням знижки на проживання чи послуги готелю)
3.1. Участь у виставках - наприклад, участь і перемога у премії «Сіль»
- збирання первинної інформації – проведення опитування
3.2. Формування
при виїзді (Оцініть роботу за 5-бальною шкалою: відділ
3. Стратегія органічної бази
бронювання, ресторан, розваги, служба готельного госпорозподілу
клієнтів
дарювання; Назвіть три речі, які сподобалися найбільше;
(телефон, e-mail,
Назвіть три речі, які варто вдосконалити; Яка послуга
враження)
доповнила б Ваш відпочинок); при введені нової послуги
- оновлення буклетів та листівок (для використання у
співпраці, у номерах та виставках);
- розроблення брошури-каталогу (для використання у
співпраці, у номерах та виставках);
- розроблення магнітних календарів, магнітів із лого
4.1. Створення
готелю;
рекламних засобів
- випуск щомісячної газети (друк на принтері самостійно);
- оновлення письмового набору у номерах;
- розроблення брендованих ручок, олівців;
- білборди, оновлення сітілайтів при в’їзд;
- запуск оновленого сайту
4. Стратегія
проштовху- 4.2. Зовнішнє
- зовнішнє оформлення, освітлення готелю
оформлення будівлі
вання
4.3. Стимулювання
- активізація роботи у соцмережах Facebook, Інстаграм
попиту споживачів
(згідно медіа-плану, який складається щотижня)
- встановлення та підтримка інформаційних зв’язків із ЗМІ
4.4. Паблік-рилейшнз - організація безкоштовних заходів за участю ЗМІ
- продаж сувенірної продукції біля рецепції (брендовані
4.5. Особисті продажі
магніти, магніти-календарі, ручки, записники, наливки…)
- розповсюдження інформації про акції, заходи, знижки,
4.6. Директ-маркетинг послуги, ціни, привітання через SMS, e-mail розсилку
(використання програм MailChimp, ТурбоSMS)
4.7. Брендування
- номерів (у кожному номері годинник із логотипом)
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Кожен готель формує свій стратегічний потенціал для досягнення переваг на
ринку послуг у майбутньому. Важливість даного дослідження полягає в аналізі
формування стратегічного потенціалу готельного підприємства на основі кількох
готелів у різних куточках України. За основу аналізу взятий готель «Astoria» у
Львові. Дослідивши основні напрями роботи даного готелю, можна запропонувати
маркетингову стратегію на 2018 р., яка включає такі стратегічні напрями, як:
стратегія послуг; цінова стратегія; стратегія розподілу; стратегія проштовхування.
Відповідно, можна визначити оперативні цілі по кожному напрямку. Оперативні
завдання відповідно до кожного напрямку і поставленої цілі представлені у табл. 1.
Отже, дослідивши сутність та особливості формування готельного
підприємства в цілому і, зокрема, готелю «Astoria», ми показали, що основний
стратегічний потенціал формує, в першу чергу, персонал і техніко-технологічна
база готелю, які націлені на завоювання максимальної кількості споживачів; при
цьому нами сформовані завдання та маркетингова стратегія на майбутнє.
Список використаних джерел
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ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Камарчук І. М., аспірант
Качмар Н. М., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Теоретичні положення, викладені у науковій літературі, свідчать про те, що
концепція і методологія формування конкурентоспроможності трудового потенціалу
досліджена недостатньо і не має цілковитого практичного впровадження на
вітчизняних підприємствах, зокрема, у сфері торгівлі. Серед вчених-економістів не
існує одностайної думки щодо характерних ознак конкурентоспроможності
трудового потенціалу в контексті економічного розвитку торговельного
підприємства, що пояснюється розбіжністю поглядів у трактуванні терміну [1; 2; 3].
Відповідно до запропонованого нами визначення конкурентоспроможності
трудового потенціалу, до його характерних ознак, які повинні враховуватись при
розробці інноваційної стратегії його підвищення в контексті економічного
розвитку торговельного підприємства, можна віднести: (1) наявність ринкового
середовища; (2) наявність конкурентної переваги; (3) наявність особистісних
якостей працівника; (4) мінливість кількісних та якісних характеристик; (5)
взаємозалежність із підприємством (рис. 1).
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Ознаки конкурентоспроможності трудового потенціалу торговельного
підприємства


наявність ринкового середовища



наявність конкурентної переваги

 наявність особистісних якостей
працівника


ринкова потреба у товарах і послугах –
попит і пропозиція на робочу силу
порівняння певних характеристик і ознак
між двома і більше працівниками торгівлі
наявність та здатність реалізовувати
сукупність професійно-кваліфікаційних,
ділових та моральних характеристик
працівника торгової зали

мінливість кількісних та якісних
характеристик

постійна зміна особистісних якостей
працівника у процесі торговельного
обслуговування покупців


взаємозалежність із торговельним
підприємством

взаємозв’язок між реалізацією цілей
підприємства та цілей працівника

Рис. 1 – Характерні ознаки конкурентоспроможності трудового потенціалу в
контексті економічного розвитку торговельного підприємства
Як видно з рис. 1, однією із характерних ознак конкурентоспроможності
трудового потенціалу нами визначено наявність ринкового середовища, яке
визначає конкурентні переваги як кожного окремого працівника, так і
торговельного підприємства в цілому.
Більшість вітчизняних науковців розглядають конкуренцію як певний
економічний закон, що забезпечується товарним виробництвом [1; 2; 3]. Саме за
ринкових відносин виникає боротьба за робоче місце персоналом та утримання
своїх позицій на ринку торговельними підприємствами. Ринкова кон’юнктура
визначає та обумовлює попит і пропозицію, формує вимоги до кількісних та
якісних характеристик персоналу в сфері торгівлі.
Конкурентна перевага одного працівника перед іншим, яка є наступною
характерною ознакою конкурентоспроможності трудового потенціалу, визначає
порівняння певних особистісних якостей між двома і більше працівниками.
Порівняння таких особистісних показників, як: практичний досвід, кваліфікація,
ділові та управлінські якості – дозволяють визначити перевагу одного працівника
перед іншим та забезпечують його конкурентоспроможність. Водночас, наявність,
а також здатність реалізувати сукупність освітньо-професійних, ділових та
моральних характеристик обумовлюють об’єкт конкурентоспроможності трудового
потенціалу в сфері торгівлі.
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На наш думку, необхідно виокремити таку характерну ознаку конкурентоспроможності трудового потенціалу, як мінливість особистісних якостей
працівника. Тому до характерних ознак конкурентоспроможності трудового
потенціалу відносимо динамічність, тобто здатність персоналу змінюватись у часі
незалежно від будь-яких факторів. Варто погодитися із зазначеною думкою,
оскільки саме порівняння особистісних якостей працівника у часі забезпечує
можливість оцінки конкурентних переваг торговельного підприємства у
стратегічному періоді [3, с. 319-320].
До характерних ознак конкурентоспроможності трудового потенціалу в
контексті економічного розвитку торговельного підприємства необхідно віднести
загальну спільну мету між самим підприємством (його керівництвом та
власниками) та працівником. Зокрема, це засвідчується процесом отримання
прибутку, який є метою як торговельного підприємства, так і кожного окремого
його працівника. Відтак, спільність мети працівника та торговельного підприємства пояснюється прагненням інноваційним способом забезпечити підвищення рівня
конкурентоспроможності кожного з них.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Кирпа В. Ю., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Науковий керівник: Козюра І. В., д.н.держ.упр., професор
Полтавський університет економіки і торгівлі
В умовах становлення і розвитку ринкової економіки необхідність
забезпечення ефективного функціонування підприємств є одним з найважливіших
факторів економічного добробуту України. Наявність розроблених стратегій та
організація ефективного стратегічного управління відіграють важливу роль у
забезпеченні розвитку підприємства. Найбільший внесок в розробку теорії
стратегічного управління зробили такі відомі західні та вітчизняні фахівці в сфері
менеджменту, як І. Ансофф, І. Булєєв, Д. Довгань, Х. Мінцберг, В. Нємцов,
С. Оборська [3], А. Дж. Стрікленд, А. Томпсон [2], З. Шершньова [3] та ін. Однак,
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сутність теоретичних аспектів потребує подальших досліджень у новому контексті
посилення конкурентоспроможності підприємств.
За визначенням Г. Мінцберга, cтратегія – це принцип поведінки або
дотримання певної моделі поведінки. М. Портер зазначав, що стратегія являє
собою створення – завдяки різноманітним діям – унікальної і цінної позиції. За
твердженням І. Ансоффа, стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими
підприємство керується в своїй діяльності [1, с. 68]. Б. Карлоф визначає стратегію
як узагальнюючу модель дій, які необхідні для досягнення поставлених цілей
шляхом координації і розподілу ресурсів компанії. І. П. Булєєв визначає стратегію
як комплекс системних заходів, направлених на підвищення ефективності
функціонування підприємств [1, с. 69].
Таким чином, узагальнюючи різноманітні трактування, сутність стратегій
визначається як модель певних рішень, дій, довгостроковий план підприємства,
мистецтво мати необхідних фахівців та активи з метою досягнення конкурентних
переваг. Виходячи з цього та на основі аналізу різноманітних стратегій, було
розроблено їх класифікацію. В залежності від класифікаційних ознак розрізняють
стратегії: за рівнем управління, на якому розробляється стратегія; за стадією
«життєвого циклу» підприємства (загальні); за характером поведінки на ринку; за
способом досягнення конкурентних переваг.
Необхідно зазначити, що основне завдання виконання стратегії – створення
необхідних умов для успішної реалізації стратегії. Виконання стратегії –
проведення стратегічних змін в організації, які будуть приводити її в такий стан, в
якому організація буде готова до введення стратегії в життя.
У процесі реалізації стратегії кожний рівень керівництва вирішує свої певні
завдання та здійснює закріплені за ним функції. Вирішальна роль належить
вищому керівництву. Його діяльність на стадії реалізації стратегії може бути
наведена у вигляді п’яти послідовних етапів.
Перший етап – поглиблене вивчення стану зовнішнього середовища, цілей та
розроблених стратегій.
Другий етап складається з того, що вище керівництво повинне прийняти
рішення щодо ефективного використання ресурсів.
На третьому етапі вище керівництво приймає рішення з приводу
організаційної структури. Виявляється відповідність організаційної структури
прийнятим до реалізації стратегіям, і, якщо це необхідно, вносяться відповідні
зміни до організаційної структури фірми.
Четвертий етап складається з проведення необхідних змін в організації, без
яких неможливо приступити до реалізації стратегії. Для успішного проведення
змін вищому керівництву необхідно незалежно від типу, суті та змісту змін:
– скласти сценарій можливого опору змінам;
– провести заходи з метою послаблення опору змінам;
– усунути чи зменшити до мінімуму реальний опір;
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– закріпити проведені зміни.
П’ятий етап участі вищого керівництва в реалізації стратегії полягає у
перегляді плану здійснення стратегії в тому випадку, якщо цього вимагають
виникаючі обставини. Новий план може бути прийнятим, коли він передбачає
набагато більше можливостей отримання вигод, ніж існуючий план.
В сучасних умовах впровадження стратегічного управління персоналом
підприємства є нагальною необхідністю, яка обумовлена посиленням конкурентної боротьби. Формування персоналу з високим рівнем продуктивних
здібностей, здатного до ефективної взаємодії в рамках трудового колективу,
потребує значного часу. Тому поряд з удосконаленням поточного управління
персоналом на підприємствах доцільно впроваджувати стратегічне управління, яке
спроможне забезпечити формування високоякісного капіталу підприємств та
об’єднати всю кадрову роботу для реалізації конкурентної стратегії підприємства,
досягнення конкурентних переваг.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
СУЧАСНИХ ГОТЕЛЯХ
Кіт Ю. В., к.т.н., доцент;
Шморгун Ю. С., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
У сучасній структурі готельних підприємств поряд з типовими
повносервісними готелями активно розвиваються спеціалізовані заклади
розміщення, зорієнтовані на обслуговування певного сегменту туристичного
ринку.
У сучасних готелях велику роль відіграють інноваційні технології. Так, в
рамках аналізу розвитку світового готельного бізнесу можна виділити певні
тенденції:
– демократизація: керівники готелів намагаються зацікавити не тільки VIPклієнтів з високою платоспроможністю, але і клієнтський сектор середнього
достатку;
– посилення спеціалізації готелів: прагнення завоювати певну вузькоспеціалізовану категорію клієнтів. У такий спосіб вдається спрощувати роботу
служби маркетингу та готельного менеджменту, орієнтуючись на обмежене за пев205

ною характеристикою коло потенційних клієнтів;
– глобалізація готельного бізнесу: готелі, що об’єднались в консорціум,
легше зберігають лідируючі позиції на ринку;
– зрощування готельного бізнесу з іншими сферами обслуговування: в
готелях доступний не тільки номерний фонд, але й ресторанні, розважальні і
спортивні комплекси. Готелі вищого класу продовжують зберігати свій відсоток
клієнтів, орієнтованих на розкіш, престиж, імідж готелю;
– повальне впровадження нових інформаційних технологій в управлінні і
навчанні персоналу готелю, у веденні фінансових звітів, в системі бронювання
номерів;
– актуалізація екологічної направленості готелю – дана тенденція не тільки є
актуальною, вона очікувано буде приносити відчутні прибутки в готельній
індустрії. Серед останніх змін у сфері клієнтських очікувань можна відмітити
зростання інтересу до екзотичних, екологічно спрямованих курортних комплексів.
Сьогодні у готельній сфері широко використовують інформаційні електронні
системи управління і резервування місць. Спеціальні системи, розроблені для
готельного сервісу, забезпечують виконання систем управління і контролю
номерним фондом, використання технічних засобів, ведення рахунків, безпеки
тощо. Використання технічних засобів в автоматизації та інформаційному
забезпеченні готельної сфери зумовило використання кваліфікованої праці – серед
персоналу збільшилась кількість операторів з інформаційного управління,
програмістів, портьє-операторів [3].
На сьогоднішній день енергозбереження у сучасних готелях – одне з
пріоритетних завдань. Це пов’язано з поступовим виснаженням основних
енергоресурсів, зростаючою вартістю їх видобутку, а також з глобальними
екологічними проблемами. Економія енергії – це ефективне використання
енергоресурсів за рахунок застосування інноваційних рішень, здійсненних
технічно, обґрунтованих економічно, прийнятних з екологічної та соціальної
точок зору і не змінюючих звичного способу життя. Це визначення було
сформульовано на Міжнародній енергетичній конференції (МІРЕК) ООН [1].
Енергозбереження в будь-якій сфері зводиться по суті до зниження марних втрат
енергії. Один з найдорожчих на даний момент видів енергії – тепло; лише
зниження втрати тепла шляхом утеплення приміщень призводить до заощадженим
великих грошових сум.
В Україні однією з ключових проблем залишається рівень професіоналізму
працівників готельного бізнесу. Обслуговування великої кількості готелів
потребує висококваліфікованих працівників сфери обслуговування [2].
Актуальним питанням у стратегічному мисленні є інноваційність
підприємства з метою підвищення рівня конкурентоспроможності та закріплення
провідних позицій у галузевому сегменті. Також доцільною вбачається орієнтація
на «співпрацю в рамках конкуренції». Відповідно до специфіки готельної
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індустрії, учасники ринку конкурують не тільки всередині галузі, а також з
підприємствами готельного сервісу, які пропонують послуги оренди житла,
приватним сектором.
Традиційно в багатьох українських готелях застосовується практика
підтримувати
температуру в
номерах за
допомогою
термостатів,
непідконтрольних диспетчеру інженерної служби готелю. Це негативно
позначається на економії енергоресурсів і в заселеному, і у вільному номері.
Зв’язок тут наступний: для якнайшвидшого досягнення бажаної температури в
номері гість встановлює крайні положення датчику термостата. У цей момент сам
гість може навіть не перебувати в номері, що призводить до додаткових
енерговитрат [4].
Логічною вершиною оптимізації енергоспоживання готелю вважається
застосування енергозберігаючого обладнання в сукупності з наявністю контурів
регулювання на всіх рівнях розподілу енергоресурсів та створення єдиної системи
управління і моніторингу. Система управління опаленням, запрограмована на
економію ресурсів, буде стежити за присутністю або відсутністю гостя. Такі
системи дозволяють домогтися економії енергоресурсів, економлять час і трудовитрати обслуговуючого персоналу.
Туризм в Україні, зокрема, готельний бізнес, може і повинен стати сферою
реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих
бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку й оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурним надбанням держави.
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ
ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Кук М. І., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Науковий керівник: Куцик В.І., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Забезпечення тривалого існування підприємства залежить від формування
ефективної стратегії, яка б визначила план напрямів раціонального використання
ресурсів на перспективу. Стратегія управління ефективністю формування
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оборотного капіталу є дуже важливим питанням на сьогодні, оскільки оборотний
капітал є необхідною умовою належного функціонування будь-якого підприємства, так само як і стратегія підприємсва в цілому є необхідною умовою діяльності
будь-якого суб’єкта господарювання.
Концептуальні основи сутності та теорії управління оборотним капіталом
розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів:
І. Балабанова, О. Білейченко, І. Бланка, Є. Брігхема, Дж. Ван Хорна,
О. Василика, А. Золотарьова, І. Зятковського, В. Ковальова, А. Мазаракі,
Л. Мартюшевої, Е. Нікбахта, Л. Павлової, А. Поддєрьогіна, Г. Поляка,
Р. Слав’юка, В. Столярова, Є. Стоянової, Є. Хелферта, А. Шеремета, К. Шим Джея
та ін. Проте, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються
невирішеними як на рівні підприємств, так і на рівні окремих галузей [1].
Під стратегією управління оборотним капіталом підприємств розуміють
управлінську діяльність, спрямовану на досягнення стратегічної цілі підприємства
через процес формування обсягів, структури оборотного капіталу, джерел його
фінансування та вартості залучення коштів, їх ефективне використання [1].
Стратегія управління оборотним капіталом підпорядкована таким стратегіч ним цілям підприємства, які наведені на рис. 1.
Забезпечення фінансової стійкості
підприємства

Забезпечення інвестиційної
привабливості підприємства

Стратегічні цілі підприємства, які підпорядковані стратегії
управління оборотним капіталом
Максимізація прибутку
підприємства

Розширення виробництва за рахунок власних
джерел формування оборотного капіталу

Рис. 1 – Стратегічні цілі підприємства, які підпорядковані стратегії управління
оборотним капіталом (побудовано автором за [1])
Стратегія управління оборотним капіталом підприємства є частиною
загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні необхідного
обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації та оптимізації структури джерел
їх фінансування. Стратегія управління оборотним капіталом являє собою
безперервний процес, який можна поділити на п’ять основних етапів:
перший етап – отримання інформації для оцінки реального стану оборотного
капіталу на підприємстві;
другий етап – визначення цілей стратегії та основних проблем, на вирішення
яких вона буде направлена;
третій етап – розробка альтернативних стратегій розвитку;
четвертий етап – оцінка запропонованих стратегій та вибір стратегії, яка най208

більше відповідає вимогам підприємства та цілям його розвитку;
п’ятий етап – складання програми реалізації стратегії та контроль за її
реалізацією [5].
Стратегія управління оборотним капіталом має забезпечити довгострокову
виробничу та ефективну фінансову діяльність підприємства, що досягається через
пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи [5].
Система показників ефективності управління оборотним капіталом повинна
відповідати наступним вимогам:
– забезпечити єдність критерію ефективності з комплексними і частковими
показниками, що використовуються при визначенні стратегії управління
оборотним капіталом;
– відповідати формам і показниками обліку та планування, що
застосовуються;
– сприяти обґрунтованості визначеної стратегії управління оборотним
капіталом.
Конкретизуючи ці вимоги, слід додати, що ефективність самої системи
показників в значній мірі залежить від реальності показників, що розраховуються,
складності методики, яка при цьому застосовується, інформаційній забезпеченості, а також від своєчасного отримання необхідних даних [4].
Стратегія, яка безпосередньо стосується управління ефективністю формування оборотного капіталу, має назву фінансова стратегія. Фінансова (фінансовоінвестиційна) стратегія стосується рішень про доцільну структуру капіталу для
підприємства (вибору оптимального співвідношення власного і залученого,
основного і оборотного капіталу); розподіл і контроль фінансових ресурсів;
визначення напрямів і форм інвестицій; оцінювання інвестиційних проектів;
розробку бюджетів (власне фінансову стратегію розробляють у формі бюджету).
При цьому до розробки бюджетів слід підходити з позицій застосування методик
гнучкого, альтернативного і нульового бюджетування, які передбачають
багатоваріантність умов реалізації плану, можливі зміни в кон’юнктурі і
можливість перегляду стратегії тощо [3].
Формально фінансова стратегія підприємства є генеральним планом дій із
забезпечення підприємства грошовими засобами, який формується на основі
фінансового аналізу, а також оптимізації основних і оборотних активів, розподілу
прибутку, безготівкових розрахунків, податкової і цінової політики, політики в
сфері цінних паперів [3].
Процес розроблення стратегії управління оборотним капіталом – це не
одноразова дія, а постійна систематична діяльність, ефективність якої значною
мірою обумовлюється нагромадженим досвідом, а також проведенням діагностики
управління оборотним капіталом [2].
Складність процесу управління оборотним капіталом залежить від таких
умов, як:
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– обсягу оборотного капіталу, що використовується в операційному процесі;
– застосування різних видів активів, що формуються за рахунок обсягу
оборотного капіталу;
– пришвидшення обігу капіталу і забезпечення постійної платоспроможності
підприємства тощо [2].
Отже, розробка стратегії управління ефективністю формування оборотного
капіталу має дуже важливе значення для діяльності будь-якого суб’єкта
господарювання, оскільки вона спрямована на досягнення стратегічних цілей
підприємства та є вагомою частиною в загальній стратегії підприємства, яка
спрямована на досягнення високих результатів діяльності та розвиток
підприємства у довгостроковій перспективі. Розроблена менеджментом
підприємства ефективна стратегія управління ефективністю використання оборотного капіталу буде забезпечувати ліквідність, платоспроможність, фінансову
стійкість та рентабельності підприємства.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ
Куцик В. І., к.е.н., доцент;
Жихарцева О. О., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Особливу увагу потребують проблеми універсалізації, гомогенізації та
стандартизації в результаті діяльності інтегрованих корпоративних систем (ІКС).
Їх розв’язання позитивно вплине на суспільство шляхом поширення стандартів і
методів діяльності корпорацій як успішних господарських операторів,
використання однакових продуктів.
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Складно однозначно оцінити вплив корпоративних систем на національне та
світове господарство й окремі його частини. Однак, можна сказати, що ІКС
позитивно впливають у тому випадку, коли інвестиційні умови національного
ринку сприяють їх появі. При цьому виявляються найбільші переваги викорис тання корпоративних заходів для задоволення ринкових та суспільних потр еб у
економічному глобальному просторі. Аналізуючи розвиток ІКС, їх форми
розширення, способи впливу на місцеві ринки та світову економіку варто
розглянути основні наслідки реалізації їх пріоритетів.
Інтегровані корпоративні системи – це саме ті структури сучасної світової
економіки, які найкраще підходять для роботи в умовах глобалізації світової
економіки та лібералізації умов укладення угод. Вони зараз є основними гравцями
на світових ринках своїх виробничих та розподільних мереж, сприяючи
організації, розміщенню та розподілу продуктивних сил, що максимізують
ефективність на національному та міжнародному ринках. ІКС можуть
координувати та контролювати виробництво на різних етапах всередині країни та
між країнами. Вони отримують вигоду від географічних відмінностей у розподілі
глобальних факторів виробництва (природні ресурси, капітал, робоча сила) та
відмінностей у національних політиках (наприклад, податки або субсидії) шляхом
коригування [3].
Що стосується напрямів вдосконалення організаційно-економічного
механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних
систем, то враховуючи позицію Ю. Вовк [1], можемо визначити наступні:
вдосконалення ієрархії управління ІКС;
визначення стратегії розвитку інтегрованої корпоративної системи з
урахуванням вимог раціонального використання ресурсів;
удосконалення інформаційної системи, яка відображає поточний стан та
результати впровадження заходів з підвищення ефективності діяльності інтегро ваної корпоративної системи;
запровадження системи контролю за виконанням вимог щодо
раціонального використання ресурсів;
вдосконалення управління виробничими ресурсами та запасами;
розробки системи показників результативності діяльності інтегрованої
корпоративної системи;
удосконалення системи планування і контролю;
оптимізація бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку
та контролю за основними показниками діяльності ІКС;
вдосконалення системи прогнозування та планування витрат;
формування системи фінансування інноваційних заходів (пошук джерел
фінансування, визначення оптимальних з точки зору співвідношення результатів
та витрат заходів).
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Розглянувши напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму
управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих корпоративних
систем та погоджуючись з думкою Т. Макаровської та Н. Бондар [2], вважаємо, що
удосконалити організаційну структуру ІКС можна за рахунок встановлення
оптимальної чисельності управлінського апарату, а також чисельності працівників
виробничих підрозділів згідно з діючими нормативами.
Систему планування, обліку та контролю за основними показниками
діяльності інтегрованої корпоративної системи можна покращити за допомогою
впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку та
застосування сучасних програмних засобів, технологій управління та інформаційних технологій. В першу чергу, це стосується системи організації фінансового
менеджменту, управління фінансовими потоками та витратами й планування
бюджету.
Виходячи із розгляду напрямів вдосконалення організаційно-економічного
механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних
систем різними дослідниками, нами запропоновано власний перелік, який, на
нашу думку, максимально визначатиме орієнтири вдосконалення:
1) вдосконалення ієрархії управління ІКС;
2) формування перспективної інноваційної стратегії розвитку ІКС;
3) розробка оперативних систем отримання зовнішньої та внутрішньої
інформації;
4) удосконалення системи планування і контролю;
5) розробка адаптованої до внутрішніх можливостей системи показників
результативності діяльності ІКС;
6) розробка раціональної довгострокової стратегії ІКС;
7) оптимізація організації ефективного менеджменту бізнес-процесів в
межах ІКС та її складових.
На нашу думку, реалізація зазначених напрямів забезпечить вдосконалення
організаційно-економічного механізму управління ефективністю господарської
діяльності інтегрованих корпоративних систем та сприятиме їх ефективній та
результативній господарській діяльності.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Куцик В. І., к.е.н., доцент;
Іванійчук О. І., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Оптимізація складу активів торговельного підприємства ґрунтується на
обліку, організації й контролі за рухом грошових потоків, а також запасів
грошових активів з точки зору ефективності платежів та оптимального забезпечення операційної діяльності. Тому в процесі розробки політики оптимізації
складу активів торговельного підприємства необхідно враховувати, що вимога
забезпечення постійної платоспроможності визначає необхідність максимізації
середнього залишку грошових коштів.
Оптимізація складу активів торговельного підприємства повинна виходити з
обраного типу політики формування активів і забезпечувати заданий рівень
співвідношення ефективності їх використання. При цьому метою управління
активами є мінімізація суми, яку торговельне підприємство змушене зберігати для
здійснення з достатнім рівнем ефективності торговельно-комерційної діяльності.
Враховуючи це, вважаємо, що політика управління активами торговельного
підприємства повинна мати оптимізаційний характер і являє собою частину
загальної політики управління підприємством, яка полягає в оптимізації сукупного
розміру їх залишку з метою забезпечення постійної платоспроможності, ділової
активності та фінансової стійкості.
Відмітимо, що оптимізація складу активів торговельного підприємства
неможлива без їх аналізу в попередньому періоді та визначення об’єкту
управління, що відповідно вимагає проведення їх класифікації. На нашу думку, в
оптимізації складу активів торговельного підприємства необхідно виділяти два
самостійні об’єкти: залишки грошових засобів та грошові потоки, які тісно між
собою взаємопов’язані. Необхідність розгляду як об’єкта управління грошових
потоків (динамічний підхід) виникла не так давно і пов’язана з тим, що лише на
основі залишку грошових засобів (статичний підхід) неможливо об’єктивно
оцінити платоспроможність торговельного підприємства та етапи процесу
управління грошовими коштами. Визначені об’єкти управління тісно взаємопов’язані між собою, оскільки характеризують, відповідно, статичне і динамічне
розуміння активів торговельного підприємства [2, с. 33-38].
Оптимізація складу активів торговельного підприємства є одним з найбільш
важливих і складних завдань, які вирішуються в процесі фінансового управління
підприємством. При цьому у процесі оптимізації структури активів треба
враховувати такі основні особливості кожного елемента його складу, як: простота
залучення, тобто рішення, пов’язані зі збільшенням частки власного капіталу,
приймаються фінансовими менеджерами торговельного підприємства без
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необхідності отримання згоди інших суб’єктів господарювання; висока віддача за
критерієм норми прибутку на вкладений обсяг активів – у цьому разі не потрібна
сплата позикового відсотка, зокрема, за користування кредитом; зменшення
ризику небезпеки фінансової нестійкості й банкрутства торговельного
підприємства.
Таким чином, напрямами збільшення обсягу активів торговельного
підприємства та оптимізації їх складу для ведення ефективної комерційної
діяльності є: максимізація прибутку в розрахунку на одиницю обсягу активів
(рентабельність активів); мінімізація середньозваженої вартості авансованого
капіталу; збереження достатнього рівня платоспроможності. Так, використання
першого критерію вимагає всебічного обґрунтування імовірного рівня рентабельності авансованого капіталу. При цьому, як і при використанні другого
критерію, потрібно звертати особливу увагу на збереження торговельним
підприємством достатнього рівня платоспроможності.
Переважна більшість торговельних підприємств не мають оптимального
залишку грошових активів, а керівництво часто суто інтуїтивним шляхом вирішує,
який обсяг є для підприємства оптимальним, оскільки значна частина оборотних
активів акумульована у запасах товарно-матеріальних цінностей і дебіторській
заборгованості. Наслідками дефіциту грошових засобів є зростання кредиторської
заборгованості, затримки у виплаті зарплати, зниження ліквідності, збільшення
тривалості операційного циклу, що яскраво сьогодні прослідковується в діяльності
торговельних підприємств. Характеризуючи співвідношення грошових засобів і
поточних зобов’язань торговельних підприємств, слід зазначити значне
перевищення суми короткострокових зобов’язань над величиною грошових
засобів.
На нашу думку, для виживання в ринковому середовищі кожне вітчизняне
торговельне підприємство зобов’язане забезпечувати ефективне використання і
прискорення активів, підтримувати на достатньому рівні свою платоспроможність
і ліквідність балансу.
Одним із вагомих економічних завдань управління активами для торговельних підприємств є забезпечення умов для стабільної платоспроможності
протягом усього періоду життєдіяльності. Відповідно, управління платоспроможністю відбуватиметься шляхом дотримання певних пропорцій між
обсягами формування матеріальних оборотних активів, дебіторської заборгованості та грошових коштів [1, с. 105-121; 3, с. 252-260].
Відмітимо, якщо зростання активів в абсолютному вираженні в певний час
викликане в основному інфляційними факторами, то воно має викликати деяку
занепокоєність, тому що в сучасних умовах практично неможливо значно
наростити активи за рахунок власних коштів. Якщо торговельне підприємство
значними темпами збільшує валюту балансу, то воно або широко використовує
позикові кошти й одночасно втрачає фінансову стійкість, автономність, або є
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монополістом у продажі деяких товарів, тобто встановлює монопольно високу
ціну, одержує надприбутки, інвестує їх у власні оборотні активи. В усіх
зазначених випадках необхідно особливо ретельно проаналізувати структурні
зміни в активах, а також внутрішню структуру оборотних активів. В даний час на
більшості торговельних підприємствах значна частина оборотних активів знаходиться у формі запасів і дебіторської заборгованості. Водночас , враховуючи
розбалансованості національної економіки, торговельні підприємства мають
«обтяжену» запасами і витратами структуру балансу. При цьому ріст частки
товарних запасів в оборотних активах торговельних підприємств приводить до
того, що частина цих оборотних активів не використовується належним чином, а,
відтак, запаси знецінюються, знижується їх ліквідність [3, с. 275-292].
Вважаємо, що встановлення обґрунтованого розміру та структури джерел
відтворення активів на торговельних підприємствах, визначення амортизаційних
відрахувань, що є елементом поточних витрат, можливе лише з врахуванням
поточного оцінювання дотримання економічних домовленостей учасниками
регіонального та національного товарних ринків.
Таким чином, сукупність використовуваних торговельним підприємством
активів видозмінюється, перш за все, в своїх реальних формах – одні види активів
в процесі відтворення переходять в інші. Крім цього, процес відтворення активів
торговельного підприємства супроводжується їх «економічним знецінення», що
вимагає операційного контролю за використання активів. При цьому швидкість
перетворення в грошову форму всіх оборотних активів дозволить торговельним
підприємствам виконувати економічні завдання щодо забезпечення власної
конкурентоспроможності.
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Корпоративна культура є одним з найбільш важливих аспектів сучасного уп215

равління бізнесом, тісно пов’язана зі стратегією організації та її людськими
ресурсами. Корпоративна культура готельного підприємства безпосередньо
впливає на його конкурентоспроможність, прискорює і збільшує обсяги продажів,
виступає інструментом досягнення стратегічних цілей готелю, що особливо
важливо в умовах кризи.
Фахівці сфери гостинності повинні розуміти: гостинність – це якість
обслуговування, що базується на рівні підготовки фахівців, досвіді, навчанні й
внутрішній культурі. Саме поведінка персоналу, рівень його професіоналізму має
великий вплив на кінцевий результат роботи підприємства гостинності.
Керівник готелю є визначальною особою, яка формує корпоративну культуру.
Одне з його основних завдань – забезпечити відповідність поведінки виконавців
готельних послуг цілям готелю і його стратегії. Як показує практика, найбільш
прибутковим та ефективно функціонуючим готелем буде той, на чолі якого стоїть
людина, яка пройшла по всіх щаблях кар’єрної драбини даного готелю. Адже саме
тоді він знає всі особливості й може більш чітко керувати формуванням культури
свого підприємства.
В індустрії гостинності на даний час існує велика потреба в тих, хто люблять
і вміють обслуговувати інших. Доброзичливість, інтерес до інших і вміння
спілкуватися – головні вимоги до особистісних якостей працівника індустрії
гостинності. Якщо людині потрібно робити зусилля над собою, щоб зайвий раз
посміхнутися, ця професія не для неї. На думку фахівців, ідеальний співробітник
готелю – артист (тому що він може привітати гостя двадцятьма різними
способами) з відмінною пам’яттю (бо знає в обличчя і по імені всіх проживаючих)
і манерами джентльмена.
Робота готелю безпосередньо залежить від діяльності його службовців. Тому
для індустрії гостинності особливо важливо, щоб кожен співробітник поділяв
принципи корпоративної культури, затверджені на його підприємстві. Для всіх
компаній, що працюють у сфері обслуговування, пріоритетом є співробітники,
орієнтовані на роботу з клієнтами. Посмішка, ввічливе обслуговування,
професійне знання всіх бізнес-процесів у готелі – ось той золотий стандарт, який
необхідно культивувати.
Сучасною тенденцією розвитку індустрії гостинності в цілому є турбота про
своїх співробітників – про людей, які, власне, і створюють цю індустрію. «Чим
краще компанія буде відноситися до своїх співробітників, тим краще
співробітники будуть відноситися до клієнтів» – девіз найбільш популярної
готельної мережі в світі Marriott [1]. Цей американський готельний ланцюг
управляє майже 2500 готелями в 64 країнах. Близько 2000 готелів розміщен і у
США. Управління здійснюється під брендами «Marriott», «JW Marriott», «The RitzCarlton», «Renaissance», «Residence Inn», «Courtyard», «TownePlace Suites»,
«Fairfield Inn», «SpringHill Suites» і «Ramada International».
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Ще одна важлива особливість формування корпоративної культури в
гостинності – стандарти. Готельний бізнес працює добре як налагоджений
механізм, якщо в ньому все регламентовано. Успіх великих мереж готелів,
зокрема, визначається єдиним, чітким стилем обслуговування в кожному готелі.
Основне завдання стандартів у тому, щоб всі співробітники готелю, які займають
однакову посаду, виконували посадові обов’язки однаково. Постійна увага
приділяється зовнішньому вигляду – внутрішній розпорядок кожного готелю
регламентує зовнішній вигляд портьє, покоївок та інших співробітників. Спільне в
них: охайність, чистота одягу, зачіски і взуття. Увага також приділяється
обов’язкам персоналу і способу поведінки в тій чи іншій ситуації. Буквально за
пунктами прописується, що зробити, що побачити, на що звернути увагу, як
відповідати по телефону і т. д.
Один із головних напрямків формування корпоративної культури готелів –
надання послуг більш високої якості в порівнянні з конкурентами, послуг, що
повинні задовольнити і навіть перевершити очікування гостей. Очікування
формуються на основі вже наявного у клієнтів досвіду, а також інформації,
одержуваної з особистих або масових каналів. Якщо уявлення про отриману
послугу не відповідає очікуванням, гості втрачають інтерес до цього готелю, а
якщо відповідає або перевершує, вони можуть знову вибрати його. Тому для
індустрії гостинності важливо не тільки справити хороше перше враження, але і
передбачити бажання гостей, проявляючи щирий інтерес до їхніх проблем.
Корпоративна культура готельного підприємства забезпечить йому успіх,
допоможе стати більш конкурентоспроможним та ефективним. Але для цього
необхідно враховувати специфіку обраної професії. В індустрії гостинності, перш
за все, необхідно піклуватися про своїх співробітників – провідників послуг.
Думка гостя про готель залежить, насамперед, від ефективності роботи, яка
безпосередньо пов’язана з настроєм. Для підтримки робочого настрою необхідно
постійно проводити різні тренінги, впроваджувати і закріплювати стандарти,
постійно навчати персонал, розробляти нові системи мотивації. Для
співробітників готелю також важливо відчувати згуртованість колективу (тут
необхідно чітко продумати девіз компанії), роботу в команді й бачити результат
такої діяльності.
Характер корпоративної культури в індустрії гостинності описується
системою ознак, визначених за декількома критеріями. Корпоративна культура:
– позитивна – фіксує значимість і важливість професійно-трудової діяльності
фахівців сфери гостинності;
– негативна – відображає ситуацію, коли становище на конкретному
підприємстві сфери гостинності в цілому є позитивним, однак, для окремого
співробітника з точки зору його саморозвитку та самореалізації – невигідним.
Важливою складовою корпоративної культури є система загального
управління якістю (TQM), зорієнтована на задоволення попиту клієнтів. Наверху
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піраміди знаходиться TQM – всеохоплюючий, тотальний менеджмент якості, що
має на меті високу якість всієї роботи для досягнення необхідної якості послуг.
Насамперед, ця робота пов’язана із забезпеченням високого організаційнотехнічного рівня надання послуг, необхідних умов праці. Якість роботи включає
обґрунтованість прийнятих управлінських рішень, систему планування.
Основу TQM формують такі принципи [2]:
– орієнтація на споживача – готельне підприємство повинно передбачити
поточні й перспективні потреби своїх клієнтів, виконувати їхні побажання і
намагатися перевершити їхні очікування;
– лідерство керівника – керівники забезпечують єдність цілі й напрямку
діяльності організації, вони повинні створювати і підтримувати внутрішню
культуру, забезпечувати повне залучення персоналу готелю у вирішення завдань
організації;
– залучення працівників – персонал усіх рівнів становить основу організації,
повне залучення зумовлює найповніше використання їхніх здібностей;
– підхід до системи якості як процессу – цілі готельного підприємства
досягаються значно швидше тоді, коли діяльність і управління ресурсами
здійснюється як процесом;
– системний підхід до управління – управління якістю ефективне у випадку
всебічного розуміння проблем та ефективного менеджменту взаємопов’язаних
процесів як системи підвищення ефективності організації при досягненні її цілей;
– постійне підвищення результатів діяльності організації в цілому, що
необхідно розглядати як головну, незмінну ціль готельного підприємства [3, c. 34].
Отже, корпоративною культурою підприємств сфери гостинності є система
формальних і неформальних правил та норм діяльності, звичаїв і традицій,
індивідуальних і групових інтересів, особливостей поведінки персоналу даної
організаційної структури, стилю керівництва, показників задоволеності
працівників умовами праці, рівня взаємного співробітництва та сумісності
працівників між собою і з організацією, перспектив розвитку.
Саме корпоративна культура забезпечує успіх індустрії гостинності,
допомагає їй стати більш конкурентоспроможною і ефективною, тому потрібно
уникати всіх помилок, які на даний період існують в українській індустрії
гостинності.
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ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ
СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ
Міценко Н. Г., д.е.н., професор;
Широких В. Д., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах непередбачуваності змін середовища господарювання підприємствам при обґрунтуванні плану прибутку слід застосовувати багатоваріантні
розрахунки і, крім розрахунків плану прибутку залишковим методом, визначати
зазначений показник на основі застосування сценарного підходу, який
супроводжується розрахунком мінімальної, цільової та максимальної його суми.
Такі види прибутку пов’язані з визначенням обсягів діяльності, досягнення яких
обумовлює знаходження підприємства в зоні збитковості, беззбитковості або
прибутковості.
Під мінімальним розуміємо прибуток, розмір якого після сплати податків
задовольняє уявлення власників підприємства про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал або відповідає розміру нормального прибутку
(відповідно до норми прибутку на вкладений капітал, що в середньому склалася на
ринку):
Пмін ВЗ Рмін 100 ,
де П мін – прибуток мінімального рівня рентабельності;
ВЗ – середня величина власних засобів, вкладених в діяльність підприємства;
Р мін – мінімальний рівень рентабельності [1, с. 176].

В. О. Протопопова пропонує визначати мінімальний розмір прибутку
торговельного підприємства, виходячи з величини власного капіталу підприємства
( ВК ), коефіцієнту середньої депозитної ставки ( Кд еп ) та коефіцієнту
К
еластичності прибутку від структури власного капіталу ( п р и б) [2, с. 239]:
П min ВК К д еп К п р и б
Цільова сума прибутку відповідає потребам підприємства в коштах для його
виробничого та соціального розвитку. Вона повинна визначатися методом
прямого поелементного підрахунку за напрямами її використання:
– фінансування розвитку матеріально-технічної бази підприємства
(авансування основного капіталу);
– фінансування приросту власних оборотних активів (авансування власного
оборотного капіталу в товарно-матеріальні цінності);
– фінансові резерви;
– погашення довгострокових та короткострокових фінансових кредитів та
інших видів кредитних зобов’язань;
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– придбання кредитних зобов’язань, акцій, паїв інших підприємств;
– фінансування діяльності об’єднань, членом яких є підприємство;
– здійснення соціального розвитку та заохочення трудового колективу
[1, с.179-180].
При цьому величина цільового прибутку може знаходитися в інтервалі від
точки беззбитковості до точки рівноваги, яка відповідає отриманню
максимального прибутку.
Для того, щоб отримати максимальний прибуток підприємство має, з одного
боку, визначити доцільність нарощування обсягів діяльності, а з іншого –
розрахувати обсяг діяльності, що дозволяє одержати максимально можливий
прибуток. Оптимальну (максимальну) суму прибутку науковці пропонують
визначати з використанням методу граничних величин шляхом співставлення
граничних доходів та граничних витрат обігу. Порівнюючи величину граничного
доходу (додаткового доходу на одиницю обсягу товарообороту) з величиною
граничних витрат обігу (додаткових витрат на одиницю товарообороту)
визначають найбільшу величину граничного прибутку на одиницю товарообороту.
Розрахована сума цільового прибутку повинна порівнюватися з мінімальним
та оптимальним прибутком.
Результати планування прибутку за різними методами повинні бути порівняні
між собою та з можливостями одержання відповідного розміру прибутку.
Досягнення збалансованості між необхідними та можливими обсягами планового
прибутку забезпечується шляхом розробки асортиментної та цінової політики й
ресурсного забезпечення торговельного підприємства. Якщо можливості
підприємства в одержанні прибутку виявляться недостатніми, необхідно
розробити заходи для забезпечення одержання додаткового прибутку шляхом
мобілізації невикористаних можливостей зростання доходів, раціонального
використання ресурсів, зниження витрат або коригування суми цільового
прибутку.
Процесс планування прибутку торговельного підприємства повинен
завершуватися комплексною ув’язкою його планової суми з системою планових
показників: комерційним доходом, витратами обігу, обсягом товарообороту.
Забезпечення балансового узгодження дозволяє впливати на фінансовий результат
через такі параметри діяльності торговельних підприємств, як обсяг товаро обороту та його товарно-групова й асортиментна структура; ціни реалізації
товарів, умови та ціни закупівель товарів; величина та співвідношення постійних
та змінних витрат.
Таким чином, планування прибутку дозволяє оцінити майбутній фінансовий
результат діяльності торговельного підприємства з урахуванням ризиків.
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УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТОВАРІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, СУЧАСНИЙ
ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Міщук І. П., д.е.н., професор університету;
Копин В. І., здобувач освітнього ступеня «магістр»;
Токарчук А. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
З поглибленням економічних трансформацій у вітчизняній економіці
зростають вимоги до принципів організації, механізму функціонування, системи
управління роздрібною торгівлею, яка вирішує важливе соціальне завдання
задоволення потреб членів суспільства у товарах народного споживання, створює
покупцям зручності для придбання товарів з мінімальними затратами часу,
забезпечує необхідний рівень і структуру споживання матеріальних благ.
Особливої актуальності в діяльності кожного підприємства роздрібної торгівлі
набуває завдання щодо визначення власного товарного профілю та формування
оптимального товарного асортименту, спроможного виокремити роздрібного
торговця з-поміж інших, забезпечити досягнення загальних цілей і завдань, котрі
перед собою ставить торговельне підприємство, гарантувати найбільш повне
задоволення запитів і побажань потенційних покупців певної цільової групи,
реальних або прогнозованих потреб обслуговуваного населення, сприяти швидкій
оборотності товарів, оптимізації прибутку та збереженню його на тривалий період.
Традиційно формування асортименту товарів у підприємствах роздрібної
торгівлі трактується як достатньо складний організаційно-економічний процес
підбору груп, видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з
метою найбільш повного його задоволення, який складається з таких етапів, як:
- визначення переліку основних груп і підгруп товарів для їх реалізації
роздрібним торговцем відповідно до обраної спеціалізації і потреб споживачів;
- розрахунок структури групового асортименту для кожного конкретного
магазину, а також розподіл окремих груп і підгруп товарів між окремими
відділами магазину, окремими споживчими комплексами та мікрокомплексами
постійного чи сезонного характеру;
- визначення кількості видів і різновидів товарів у межах окремих
споживчих комплексів та мікрокомплексів;
- підбір конкретних різновидів товарів у межах кожної групи шляхом
розробки конкретного асортиментного переліку товарів, які пропонуються до
реалізації покупцям у торговельному підприємстві [1, с. 466-467], які продовжуються виконанням операцій оптових закупівель та операційною діяльністю з
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товаропостачання шляхом безпосереднього підбору товарів і завезення їх у
магазин.
Проте, даний перелік дій і робіт не відображає всієї повноти та глибини
комплексу комерційної, маркетингової, економічної, товарознавчої діяльності,
необхідної для досягнення вищевказаних завдань підприємства роздрібної
торгівлі, пов’язаних зі створенням такої сукупності товарів, яка мала б особливі
переваги перед конкурентами з погляду покупців (через надання своєму цільовому
сегменту покупців якомога різноманітнішого асортименту товарів), за
одночасного обмеження параметрів товарної маси (обумовленого вимогою
досягнення визначеного цільового рівня прибутку – за рахунок мінімізації витрат
шляхом скорочення асортименту). Це обумовлено тим, що рішення щодо підбору
асортименту визначають обсяг доходів підприємства від торговельної діяльності
(в зв’язку з різним рівнем торговельної надбавки на окремі товари), величину
витрат обігу (в зв’язку з різною витратоємністю товарів), потребу в оборотному
капіталі (в зв’язку з різною оборотністю запасів окремих товарів) та інші
господарсько-фінансові показники підприємства.
Зважаючи на це, процес формування асортименту товарів у підприємствах
роздрібної торгівлі вимагає визначення його принципового спрямування,
розподілу функцій управління, визначення обсягів і структури асортименту
товарів і супутніх послуг, які мають базуватися на таких принципах, як:
- відповідність структурі та особливостям попиту реальних і потенційних
покупців зони діяльності, орієнтація на маркетингові дослідження;
- комплексність задоволення попиту споживачів у межах обраного сегменту
споживчого ринку і забезпечення комплектності у виборі товарів покупцями за
рахунок визначення кола взаємозамінних і взаємодоповнюючих товарів;
- забезпечення необхідної якості формування асортименту товарів (ширини,
глибини, стійкості асортименту) по кожній групі і підгрупі;
- відповідність життєвого циклу товарів, вчасна диференціація і модифікація
товарів, обґрунтоване виведення товарів з асортименту, включення товарівновинок;
- раціоналізація і вдосконалення товарної номенклатури асортименту з
урахуванням наявних фінансових ресурсів для забезпечення зростання товарообороту, прискорення оборотності товарних запасів, створення умов для
отримання цільового розміру прибутку.
Виходячи із зазначених принципів, комерційна робота з формування
асортименту товарів у її традиційному трактуванні має розглядатися як одна із
взаємопов’язаних функцій з управління асортиментом товарів, які за рівнями
управління доцільно поділити на функції: стратегічного управління асортиментом
товарів; оперативного управління асортиментом товарів; управління асортиментом товарів у місцях продажу (магазинах, інших об’єктах роздрібної
торговельної мережі, які належать конкретному торговцеві). При цьому на
222

стратегічному рівні визначальну роль має відігравати визначення роздрібним
торговцем його асортиментної стратегії та асортиментної політики, в той час, як
на рівні оперативного управління зростає роль підбору товарного асортименту,
розробки асортиментних моделей, асортиментних переліків, їх наповнення (в
процесі товаропостачання) та поточного контролю якості формування асортименту на основі відповідної системи показників. Одним з перспективних
інструментів формування асортименту товарів у підприємствах роздрібної торгівлі
(насамперед, мережевих торговельних компаніях) та управління ним може бути
створення т. зв. асортиментної матриці [2] – повного переліку всіх товарних
позицій, затверджених для продажу в конкретному магазині на певний період часу
з урахуванням вимог асортиментної політики та особливостей формату і
розташування магазину.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЯК УМОВА
ПРОВАДЖЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА СІЛЬСЬКОМУ
СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
Міщук І. П., д.е.н., професор університету;
Лампіка М. П., здобувач освітнього ступеня «магістр»;
Стаднік О. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах поглиблення ринкових трансформацій одне з провідних місць в
економіці України займає внутрішня торгівля, діяльність суб’єктів
господарювання в якій спрямована на задоволення потреб населення шляхом
пропозиції адаптованого до вимог споживачів асортименту товарів, що
формується завдяки узгодженій взаємодії підгалузей оптової і роздрібної торгівлі.
Розвиток роздрібної торгівлі в сучасних умовах повинен спрямовуватись на
вирішення таких соціально-економічних завдань: забезпечення задоволення
потреб населення в товарах народного споживання відповідно до його попиту і
рівня реальних грошових доходів населення; покращення рівня добробуту
населення та підвищення рівня життя через вплив на його споживання;
наближення рівня життя та умов задоволення існуючих потреб сільського та
міського населення; покращення структури споживання матеріальних благ,
наближення її до рекомендованих орієнтирів.
Провідний масив суб’єктів господарювання в галузі торгівлі становлять
торговельні підприємства-юридичні особи. Як свідчить офіційна статистика, за
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2005-2015 рр. валовий оборот торгівлі зріс на 1609,0 млрд.грн, тобто у 3,4 рази,
оборот оптової торгівлі зріс за цей період у 2,5 рази (склав 1244,2 млрд.грн у 2015
р.), оборот роздрібної торгівлі – у 5,9 рази (1031,7 млрд.грн) [3]. Лише за 2015 р.
обсяги роздрібного товарообороту в Україні зросли з 901,9 млрд.грн до 1031,7
млрд.грн, тобто на 14,4%. При цьому варто відзначити негативну тенденцію до
зменшення обсягів і зниження частки сегменту юридичних осіб – підприємств
торгівлі, які повинні забезпечувати підвищення стандартів торговельного
обслуговування та активізацію сучасних методів торгівлі. Як свідчить офіційна
статистика, обсяги роздрібного товарообороту підприємств збільшилися за цей
період на 406369,3 млн.грн – з 94332,4 млн.грн до 500701,7 млн.грн (у 5,3 рази – в
діючих цінах та у 3,3 рази – у порівнянних), а частка торговців-юридичних осіб у
товарообороті роздрібної торгівлі зменшилась на 5,6% і склала в 2015 р. 48,5%.
Розвиток внутрішньої торгівлі, підвищення її соціально-економічної
ефективності, посилення ролі торгівлі в міжгалузевому обміні, міжрегіональних
поставках і формуванні конкурентного внутрішнього ринку пов’язується з
необхідністю розв’язання назрілих соціально-економічних проблем, зокрема –
наростання розриву між обсягами і структурою роздрібного товарообороту (а
відповідно – і споживання) в сільській місцевості та міських поселеннях України,
що має забезпечуватися завдяки розвитку кооперативної торгівлі. Розвиток
торгівлі споживчої кооперації України відбувається під впливом змін на
споживчому ринку (зниження купівельної спроможності населення, скорочення
попиту, посилення конкуренції як з боку крупних торговельних мереж, так і з боку
неорганізованих посередників тощо): зменшилися обсяги роздрібного
товарообороту, погіршилася організація торговельної діяльності; при цьому
найбільш проблематично розвивається роздрібна торговельна мережа у сільській
місцевості. З одного боку, в торгівлі на селі спостерігається демонополізація,
конкуренція суб’єктів торгівлі, диверсифікація видів торговельної діяльності,
формування нових елементів інфраструктури, а з іншого боку – помітно
погіршуються загальні параметри її стану і структури (скорочення кількості,
зменшення торгової площі магазинів, відмова від процесів спеціалізації та
типізації, повернення до рутинних технологій товароруху та традиційних методів
продажу товарів). Негативні тенденції ведуть до серйозного блокування процесу
обігу товарів і послуг, різкого погіршення забезпечення матеріальних та духовних
потреб сільського населення, загострення соціальних проблем на селі.
В той же час, відповідно до Державної цільової програми розвитку
українського села пріоритетними завданнями системи є:
- збереження і розширення в межах генеральних схем відродження сільських
поселень торговельної мережі на селі та створення на її базі нових видів
торговельних і побутових підприємств;
- підвищення значення системи у соціально-культурному розвитку села
шляхом створення якісно нової системи торговельного обслуговування;
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- підвищення рівня культури та життя сільського населення через розвиток
сучасних об’єктів торговельного та соціально-культурного обслуговування [2].
Подальша діяльність споживчої кооперації повинна бути направлена на розвиток
торговельної мережі, особливо, у сільській місцевості, її ефективне використання,
використання переваг споживчої кооперації в конкурентній боротьбі, що дозво лить налагодити стабільне забезпечення сільського населення товарами народного
споживання.
Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується ускладненням економічних функцій товарного обігу, що пов’язано із якісною
трансформацією сфери організації руху товарних мас і змінами в характері та
способах формування господарських зв’язків по доведенню товарів із сфери
виробництва до сфери споживання. В сучасних умовах успішна діяльність
роздрібних торговців, зокрема, підприємств кооперативної роздрібної торгівлі,
значною мірою залежить від їх ефективної взаємодії з оптовими торговельними
підприємствами.
Розвиток підприємств оптової торгівлі в Україні відбувається у вкр ай
складних умовах політичної, економічної і соціальної нестабільності, практично
припинилися інвестицій в об’єкти торгівлі, має місце вимивання з вітчизняного
асортименту численних важливих видів засобів виробництва і товарів народного
споживання з заміною їх на імпортні, що відбувається на фоні наростання
процесів глобалізації та відкриття вітчизняного ринку для зарубіжних торго вельних і виробничих компаній. Так, зокрема, у 2010-2015 рр. кількість
підприємств оптової торгівлі в Україні скоротилася на 41682 підприємства (36686
од. у 2015 р. проти 78368 од. у 2010 р.); при цьому в загальному їх масиві
домінуючу частину становлять дрібні підприємства з вкрай низькими
показниками обсягів діяльності. За офіційною статистикою, у 2015 р. оптовий
товарооборот одного підприємства становив у середньому 33,9 млн.грн/рік; даний
показник перевищує максимальний для групи дрібних оптових підприємств (з
оптовим товарооборотом до 1,0 млн.грн/рік) товарооборот більше, ніж в 23,4 рази,
натомість, основна частка оптового товарообороту (95,7%) припадає на 22,7%
оптових торговельних підприємств з показниками, вищими за 10,0 млн.грн/рік.
При цьому в оптовому товарообороті підприємств частка продовольчих товарів у
2015 р. становила 18,0% (проти 19,5% у 2010 р.), частка непродтовар ів –
відповідно 82,0% (проти 80,5% у 2010 р.), а в загальній структурі оптового
товарообороту підприємств, попри загальне збільшення обсягів оптового продажу
товарів виробництва України, у 2015 р. мало місце зменшення частки таких
товарів (з 66,5% у 2010 р. до 46,9% у 2015 р., в т. ч. по непродтоварах – з 64,4% до
40,7%; по продтоварах – незначне зростання з 75,1% до 75,2%) [1]. Це означає, що
підприємства оптової торгівлі недостатньо якісно організовували процеси
товаропросування щодо виготовленої вітчизняними товаровиробниками продукції,
в результаті чого її місце на споживчому ринку займає відносно дешева, але не
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завжди якісна й безпечна продукція іноземного виробництва.
Істотною проблемою кооперативної торгівлі в сільській місцевості є
необхідність формування ефективних господарських зв’язків і ланцюгів товароруху з доведення до кооперативних магазинів товарів народного споживання,
асортимент яких в даний час нараховує понад 22 тис. найменувань за умови, що
обсяги постачань в окремі пункти продажу, розосереджені переважно у сільських
поселеннях та невеликих містах, є значно меншими за традиційні норми
транзитної відправки, а вимоги щодо частоти постачань партій товарів
невеликими розмірами в підсортованому асортименті, як правило, пов’язані з
необхідністю дотримання тижневих інтервалів постачання. Це викликає потребу
обов’язкового залучення оптової ланки до процесів товаропостачання роздрібної
торговельної мережі і виконання на складах кооперативних оптових підприємств
комплексу логістичних операцій з трансформування матеріальних потоків на
стадії товаропросування. Для реалізації своїх основних функцій оптова торгівля
повинна мати адекватну матеріальну-технічну базу, бути високомеханізованою і
технічно оснащеною, використовувати передову технологію складування та
товаропостачання. Вона має бути зацікавленою в постійному удосконаленні
управління товарним забезпеченням, в розширенні складського товарообороту та
послуг, які надаються роздрібним підприємствам. Тому в даний час зростає роль
застосування інструментів складської логістики для підвищення ефективності
складського господарства оптової торгівлі.
Додатковою проблемою в організації товарних потоків стає розгортання
кооперативними магазинами торгівлі широким асортиментом непродовольчих
товарів на сільському ринку, що розглядається як спосіб здобуття конкурентної
переваги відносно приватних торговців. Відповідно, для побудови ефективної
системи товароруху в організаційних межах споживчої кооперації потрібно на
єдиних засадах організовувати та керувати комерційними за своєю суттю
процесами формування асортименту, закупівель і реалізації товарів, створивши
централізовану Служби закупівель товарів з регіональними Логістичними
центрами, які б відповідно до прийнятої асортиментної моделі забезпечували
формування асортименту кооперативних магазинів з товарів місцевих виробників.
Одним з основних завдань складської логістики є оптимізація структури і
послідовності комплексу операцій складування та інших операцій, які разом
формують поняття логістичного процесу на складі. Основною метою логістичного
процесу на складах є забезпечення повного узгодження функцій управління
замовленнями, постачання запасів, опрацювання вантажів і фізичного розподілу
замовлень. Функціонування всіх складових логістичного процесу повинно
здійснюватися з врахуванням необхідності їх взаємозв’язку та взаємозалежності.
Для цього по кожному складу оптового підприємства будь-якого типу необхідно
сформувати і реалізувати систему складування шляхом проведення розрахунку
товарних запасів, визначення способів, місць та засобів зберігання, маршрутизації
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та розрахунку обсягів матеріального потоку, розробки планувальних рішень,
розрахунку потреби в персоналі, визначення типів і кількості складської техніки, а
також розробки технічного завдання для створення і впровадження програмного
продукту, який би дозволяв здійснювати управління складом на основі
застосування комп’ютерної техніки.
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КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК У СИСТЕМІ РЕІНЖИНІРИНГУ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Міщук І. П., д.е.н., професор університету;
Олексин С. М., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Висока ступінь ризику під час проведення реінжинірингу бізнес -процесів
(РБП) зумовлена складністю комерційної, організаційно-управлінської та
логістичної діяльності оптового підприємства. Відповідно до експертного аналізу
ризиків, у процесі проведення РБП до 80% невдач викликано відсутністю
мотивації торговельного персоналу та відповідної компетенції керівництва, а
також необхідністю експертного управління даним процесом [1]. Виникають
серйозні проблеми, пов’язані з відсутністю моделей бізнес-процесів, особливо для
мікро- та малих оптових підприємств, без яких неможливо достовірно визначити
ділянки виникнення ризику. Це призводить до незбалансованого управління
ризиком, складності отримання оперативної аналітичної звітності та потребує
використання спеціальних методик і засобів для нівелювання ризиків.
Доцільно зазначити, що на ефективність РБП оптового підприємства
пріоритетний вплив здійснює комерційний ризик, який виникає в процесі оптових
закупівель та продажу товарів. Це зумовлює доцільність врахування в комерційній
угоді впливу таких чинників, як: невигідна зміна (підвищення) ціни закупівлі
товарів, зниження ціни їх реалізації, зростання витрат обігу, втрати товарів у
процесі транспортування тощо. Місце комерційного ризику в системі РБП
оптового підприємства показано на рис. 1. З нього слідує, що раціональне
моделювання передбачає оцінку комерційного ризику з метою розробки заходів,
спрямованих на належне його врахування, що є однією з умов успіху запровадження даної програми.
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Програма реінжинірингу оптового підприємства

Ринкові умови

Сукупність бізнес-процесу оптового підприємства
Визначення бізнес-процесу, який (які) слід модифікувати:
мета, характеристики, вартість, терміни реалізації
Планування:
- критерії та методи оцінки ефективності;
- ресурси;
- комерційний ризик;
- технологія виконання програми;
- графік виконання;
- час початку реалізації програми;
- етапи життєвого циклу програми та їх
тривалість

Організація і реалізація:
- формування команди;
- лідерство та мотивація;
- організаційна структура;
- комунікації виконавців;
- контроль і реагування на зміни
умов реалізації;
- методи коригування бізнес-процесу

Рис. 1 – Схема управління програмою реінжинірингу бізнес-процесів
оптового підприємства
На нашу думку, процес планування комерційного ризику повинен
ґрунтуватися на послідовному виконанні наступних етапів:
1) розроблення політики у сфері провадження ризикових комерційних
операцій;
2) моделювання обраних процесів;
3) ідентифікація та оцінка ризику;
4) розроблення заходів із зниження ступеню впливу ризику;
5) розроблення системи управління ризиком.
Одним із рішень, яке дозволяє всебічно оцінювати ризики та, зокрема,
комерційний, є система ARIS при впровадженні та за підтримки інформаційних
систем класу ERP, CRM, Workflow. Вона дозволяє не тільки описувати існуючі
бізнес-процеси, оптимізувати організаційну структуру, управляти асортиментною
політикою оптового підприємства, але й застосовувати наступні підходи у процесі
аналізу комерційного ризику:
– стандартний метод, якщо враховується достовірність ризику та середній
розмір втрат на одну комерційну операцію;
– процесо-орієнтований метод, коли враховується частота виконання
торгово-технологічних процесів за період часу, достовірність появи ризику при
виконанні конкретної комерційної функції, середній розмір втрат на одну
операцію.
Зазначимо також, що значний вплив на ступінь комерційного ризику має
скерованість реінжинірингу, тобто через який конкретний інструментарій оптове
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підприємство планує змінити свої бізнес-процеси. Враховуючи вищезумовлене,
вважаємо, що розроблення нового бізнес-процесу може здійснюватись у таких
напрямках:
1) розроблення бізнес-процесу під конкретну стратегію розвитку оптового
підприємства (частка ризику реінжинірингу висока, але прийнятна);
2) розроблення бізнес-процесу під кардинальну зміну асортиментної
політики оптового підприємства (найбільш ризикований реінжиніринг);
3) розроблення бізнес-процесу під мінімальні строки виконання комерційних
угод стосовно закупівель та оптового продажу товарів із новими партнерами
(найменш ризикований реінжиніринг, але й ефективність буде мінімальною).
Слід зазначити, що комерційний ризик внутрішнього характеру виникає у
результаті порушення трудової дисципліни, виникнення похибок в управлінні
торгово-технологічними процесами, внаслідок недостатньої уваги як до
кваліфікаційного складу торговельних працівників, так і процесів впровадження
інноваційної, інвестиційної політики тощо. Вважаємо, що комерційним ризиком
можна управляти та його негативним наслідкам можна запобігти на основі
запровадження таких заходів:
1) підвищення поінформованості керівного складу про інноваційний
розвиток сфери товарного обігу та політику конкурентів на ринках збуту;
2) підвищення вимог до розроблення стратегії розвитку оптового
підприємства з урахування ситуації невизначеності на ринках збуту та в
макроекономічній сфері;
3) економічне обґрунтування та дотримання комерційних рішень;
4) створення резервних фондів розвитку оптового підприємства та на
покриття непередбачуваних витрат;
5) розподіл ризику між учасниками комерційної програми;
6) страхування комерційного ризику.
Отже, коли мова йде конкретно про РБП, то ступінь впливу комерційного
ризику значно зменшиться за умови, що торговельний персонал сприяє
постійному інноваційному розвитку та удосконаленню торгово-технологічних
процесів, а керівництво прагне до лідерства в сфері оптової торгівлі.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БІРЖОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
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Львівський торговельно-економічний університет;
Фенчак В. В., викладач
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В міру становлення українського біржового ринку формується і
налагоджується система управління біржовою діяльністю. На нашу думку, при
розгляді торгово-біржової діяльності термін «управління» розглядається як
управління господарською діяльністю організацій, які функціонують у системі
ринкових відносин. На жаль, в Україні подібна практика не набула значного
розвитку. Детальні правила у сфері регулювання біржової діяльності різні та
залежать від виду біржового товару, допущеного до торгів. Це призводить до
створення дворівневої системи управління:
1) на рівні держави, яка має право ввести вимоги про правила та ділову
поведінку товарних бірж, що беруть участь у товарних ринках (зовнішнє
регулювання);
2) на рівні конкретної товарної біржі, яка зацікавлена у введенні вимог і
правил ділової поведінки її членів (внутрішнє регулювання).
Вважаємо, що формування системи управління біржовою діяльністю
передбачає створення та результативне функціонування керуючої підсистеми
управління, котра виконує наступні функції щодо керованої підсистеми:
координуючі, регулюючі, стимулюючі, організаційні, контролюючі. Її основні
цілі, завдання та функції схематично зображено на рис. 1.
Регулювання біржової діяльності з боку держави не повинно мати
заборонного характеру, а виключно забезпечувати рівність прав для всіх учасників
торгівлі, при цьому контролюючи дотримання визначених правил [4]. Це
досягається завдяки створенню єдиної правової системи для біржової діяльності,
системи спеціального пільгового оподаткування, через її ліцензування та інші
заходи. Стосовно біржової діяльності, то державне регулювання співіснує із
системою саморегулівних організацій (СРО), яким вона делегує частину своїх
повноважень, і утворює з нею повноцінну керуючу підсистему управління
біржовою діяльністю.
Саморегулювання забезпечує дотримання правил гри учасниками ринку,
зокрема, й санкції за порушення цих правил, і дію механізмів вирішення
конфліктів між ними: з одного боку, обмежується свобода економічних агентів –
учасників СРО, з іншого – правила гри, дозволи, вирішення конфліктів і спорів
здійснюються самими учасниками ринку, без прямого втручання, але під наглядом
державного регулятора [1]. Ці питання знаходять відображення у правилах торгівлі,
статутах, положеннях, які розробляються кожною конкретною біржею самостійно.
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Координуючі
Регулюючі
Стимулюючі
Організаційні
Контролюючі
Товарна біржа

Функції
Керуюча підсистема управління біржовою діяльністю
Цілі та завдання
Реалізація державної політики розвитку біржового ринку

Гарантування рівних прав і безпеки для професійних учасників і клієнтів біржі
Створення інформаційної системи біржового ринку і здійснення контролю за
обов'язковим розкриттям відповідної інформації учасниками ринку
Забезпечення вільного і відкритого процесу біржового ціноутворення на основі
концентрації попиту і пропозиції
Створення нових біржових ринків, підтримка біржових структур, починів і
нововведень
Ліцензування або затвердження діяльності товарної біржі
Регулювання товарів, що обертаються на біржі

Рис. 1 – Пріоритетні складові системи управління біржовою діяльністю
В Україні біржі традиційно були самокерованими організаціями. Сьогодні
майже не залишилося бірж, які працюють на принципах самоврядування, адже в
їхню діяльність втручається держава шляхом прийняття відповідного законо давства й створення спеціальних органів для контролю за їхньою діяльністю. Тому
можна говорити про створення змішаного типу організації біржової торгівлі [3].
Прояв цієї тенденції має місце й в інших країнах. Основний підхід до управління
діяльністю товарної біржі в цьому випадку можна визначити як контрольоване
самоврядування.
Самоврядування як основний принцип управління діяльністю товарних бірж
знаходить своє вираження й у створенні об’єднань товарних бірж, зокрема,
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Національної асоціації бірж України. Вона бере активну участь у розробці
пропозицій із удосконалення біржового законодавства, професійній підготовці
учасників біржової торгівлі, вивченні й узагальненні практики діяльності бірж,
проведенні методичної й роз’яснювальної роботи. Подібні організації самоврядування створені й в інших країнах.
Гарантіями самоврядування товарних бірж є відповідні положення
національного законодавства. Насамперед, це стосується заборони незаконного
втручання органів державної влади й органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових осіб у господарські відносини (ст. 6 ГК України) [2]. Рішення вищих і
місцевих органів державної влади й управління, що мають наслідком невиконання
й (або) завдання збитків сторонам біржових угод, визнаються незаконними в
судовому порядку. Вищі й місцеві органи державної влади, а також їхні посадові
особи, діяння яких спричинили невиконання біржових угод і завдання збитків
сторонам угоди, несуть повну відповідальність і відшкодовують заподіяний
збиток у повному обсязі, включаючи упущену вигоду. Збиток відшкодовується з
відповідних бюджетів.
Для залучення до біржової торгівлі великої кількості як продавців, так і
покупців необхідний певний механізм, який забезпечував би дотримання інтересів
усіх її учасників. Вони повинні бути впевнені у тому, що ризик, пов’язаний із їх
участю у торгах, зведений до мінімуму. Вважаємо, що механізм регулювання
біржової діяльності потребує застосування маркетингових засад із урахуванням
встановлених напрямів і завдань її розвитку в розрізі окремих видів біржових
товарів. Даний механізм включає чотири основних блоки управління розвитком
біржової діяльності, сформовані на засадах маркетингу:
1) моніторинг, прогнозування й аналіз відхилень параметрів розвитку
біржової діяльності;
2) стратегічне цілеполягання довгострокового розвитку біржової діяльності;
3) розгортання дерева маркетингових цілей довгострокового розвитку
біржової діяльності;
4) визначення цілей і засобів реалізації напрямів розвитку біржової
діяльності (SO-, WO-, ST-, WT-стратегій) у розрізі окремих видів біржових
товарів.
Визначені блоки реалізуються через методи й інструменти окремих
механізмів регулювання сфери біржової діяльності на основі програмно-цільового
методу управління. Зворотний зв’язок в удосконаленому механізмі організований
на основі інформаційного забезпечення процесу регулювання розвитку біржової
діяльності в Україні, що передбачає постійне оновлення та доповнення інформації
блоку моніторингу, прогнозування й аналізу відхилень, а блок стратегічного
цілеполягання включає процедури внесення коректив на основі попередніх
процедур.
Таким чином, управління діяльністю товарних бірж в Україні здійснюється на
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основі поєднання самоврядування й державного управління в цій сфері суспільних
відносин, що відповідає тенденціям управління торгово-біржовою діяльністю в
багатьох інших країнах.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РИНКУ«ЦЕНТРАЛЬНИЙ»
м. НОВОМОСКОВСЬКА
Орлова В. М., к.т.н., доцент;
Титаренко Д. М., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Університет ім. Альфреда Нобеля
Конкурентоспроможність є критерієм, що найбільш повно відображає
ефективність діяльності економічного суб’єкта. Практика показує, що рішення
завдання підвищення конкурентоспроможності викликає значні труднощі, а для
багатьох підприємств в сьогоднішніх економічних умовах воно стало проблемою
внаслідок відсутності у організацій чіткої стратегії, фінансово-економічних цілей і
критеріїв. Умови для ефективного використання стратегії приведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Умови для ефективного використання стратегії
Умови
реалізації
стратегії
Умова 1
Умова 2
Умова 3
Умова 4

Опис
Компанія дуже успішна в існуючій діяльності і може розповсюдити свій досвід на
нові ринки: у компанії існує унікальний товар, унікальна технологія, унікальна
форма побудови і ведення бізнесу
Нові ринки ненасичені, мають низькі вхідні бар’єри; на нових ринках існує
незадоволений попит в області, в якій успішна компанія
Нові ринки мають високі темпи зростання
Компанія має додатковий капітал для розвитку і закріплення на нових ринках

Зусилля дистриб’ютерної політики в стратегії розвитку господарчо-розрахункового ринку «Центральний» спрямовані на побудову дистриб’юції в
ключовому каналі продажів, а асортиментна стратегія полягає в адаптації товару
під потреби ринку і випуск продуктів, стимулюючих пробну купівлю. Наприклад,
компанія може пропонувати нові умови, додатковий сервіс.
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Слід зазначити, що досягнення стійкої конкурентоспроможності
підприємства забезпечується, як правило, не за рахунок переваги в одному з її
детермінантів, а в силу пріоритету в декількох чинниках конкурентоспроможності. Це, з одного боку, дозволяє нівелювати недоліки інших детермінантів
конкурентоспроможності, з іншого – знизити залежність від кон’юнктурних
коливань факторів конкурентоспроможності. Крім того, дослідники сходяться в
тому, що підвищення конкурентоспроможності підприємства не може бути
досягнуто одноразово, короткостроково [2].
Згідно з теорією ефективної конкуренції найбільш конкурентоспроможними є
ті підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів та
служб.
Методика розрахунку рівня конкурентоспроможності включає 3 етапи [1]:
1) розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності за допомогою
порівняння з базовими показниками;
2) розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства.
Згідно методики були отримані наступні значення критеріїв конкурентоспроможності підприємства за звітний рік:
– критерій ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕП) включає в
себе показник рівня витрат виробництва на одиницю продукції, показник
фондовіддачі, показник рентабельності товару та показник продуктивності праці
(його значення для ринку «Центральний» м. Новомосковська – 9,45);
– критерій фінансового стану підприємства (ФС) розраховується на основі
коефіцієнту автономії організації, коефіцієнту покриття, коефіцієнту абсолютної
ліквідності, коефіцієнту обертання оборотних коштів (згідно з розрахунками він
дорівнює 13,2);
– критерій ефективності організації збуту товару (ЕЗ) враховує такі
показники, як рентабельність продажу продукції, коефіцієнт затовареності
готовою продукцією, коефіцієнт завантаження виробничих потужностей,
коефіцієнт ефективності реклами (його значення для ринку «Центральний» – 11,9).
Результати розрахунків відносно прогнозованого року отримані такі: критерій
ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕП) – 11,45; критерій
фінансового стану підприємства (ФС) – 13,2; критерій ефективності організації
збуту товару (ЕЗ) – 9,75. Тоді комплексний показник конкурентоспроможності
господарчо-розрахункового ринку «Центральний» становитиме:
звітний рік:
ККО = 0,15 9,45 + 0,29 13,2 + 0,23 11,9 + 0,33 10 = 11,28;
прогнозований рік:
ККО = 0,15 11,45 + 0,29 13,2 + 0,23 9,75 + 0,33 15 = 12,74.
Отримане значення ККО свідчить про високий рівень конкурентоспроможності господарчо-розрахункового ринка «Центральний» м. Новомосковська.
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ЯКІСТЬ ДЕСЕРТНИХ ВИНОГРАДНИХ ВИН, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Павлишин М. Л., к.т.н., доцент;
Бурак Є. І., зав. лабораторії;
Шувар Н. М., к.б.н., в.о. доцента;
Сеник Л. Я., ст. викладач
Львівський інститут економіки і туризму
Україна входить у невеликий список країн, що мають сприятливі кліматичні
умови для успішного розвитку на своїй території виноградарства та виноробства.
У той час, як вино залишається натуральним продуктом, технологічні інновації
забезпечують кращу гігієну та контроль виробничого процесу, сприяючи виробництву вин до смаків сучасних споживачів. Сфера виготовлення вина знаходиться
в постійному розвитку, адже смаки споживача вкрай мінливі і в даний час люди
воліють зовсім інші вина, ніж десятиліття, а тим більше століття тому. Сьогодні в
тренді більш легкі, витончені напої. Споживачі шукають більш високої якості
продукції і в той час, коли загальне споживання вина падає, попит на високоякісні
вина зростає. Винороби усього світу об’єднують тисячолітні традиції виноробства
з інноваційними підходами та ідеями для задоволення споживчого попиту на
високу якість продукції [1].
Нині в Україні оцінка якості виноградних вин здійснюється відповідно до
нормативних документів 14 ДСТУ та 10 ГОСТ. У зв’язку з реформуванням
системи технічного регулювання в Україні будуть відбуватися суттєві зміни і в
нормативній базі: протягом 2016-2018 рр. поетапно будуть скасовуватися
міждержавні стандарти (ГОСТ), вноситися зміни в наявні нормативні документи,
набувати чинності нові національні стандарти, у тому числі гармонізовані з
міжнародними та європейськими (ДСТУ, ДСТУ EN, ДСТУ ISO тощо).
Сьогодні технічні вимоги до якості виноградних вин контролюються ДСТУ
4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови» [2].
У вересні 2017 р. нами було здійснено відбір 4 зразків десертних виноградних
вин в одному із закладів ресторанного господарства м. Львова:
– зразок 1: вино ординарне кріплене десертне солодке червоне «Південний
вечір», ТМ «Інкерман»;
– зразок 2: вино ординарне кріплене десертне спеціального типу солодке
червоне «Кагор Український», ТМ «Інкерман»;
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– зразок 3: вино ординарне десертне солодке червоне «Ізабела», TM
«Коблево»;
– зразок 4: вино виноградне ароматизоване десертне червоне «Слива
Таїровська», ТМ «Повна чарка».
Оцінку якості було здійснено у лабораторії товарної експертизи та митної
справи Львівського інституту економіки і туризму.
Аналіз стану маркування та пакування досліджуваних зразків виноградних
вин проводили згідно ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови».
Проведені дослідження дозволили встановити, що всі зразки виноградних вин
були розлиті у скляні пляшки, поверхня тари була чистою, без ушкоджень. Зразки
вина були закупорені корковими пробками, не спостерігалось витікання вина. На
трьох зразках корків вин було зазначено логотип торгової марки.
Згідно ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови» проведено оцінку
якості даних зразків за органолептичними показниками виноградних вин. В
Україні вина оцінюють за 10-бальною системою, а в Чехії, Угорщині, Австрії і
ряді інших країн за 20-бальною. У реалізацію допускаються ординарні вина, що
набрали не менше 7,4 і марочні – 8,5 балів. Дегустацію вин проведено у чистому,
світлому приміщенні. Бокал для дегустації – ISO glass (бокал міжнародної
організації по стандартам) наповнювали на 1/3 об’єму, щоб виявити всі необхідні
характеристики вина. Зразки вин мали температуру (+16) – (+18)°С.
Згідно зведеної бальної оцінки найкращі результати мають виноградні вина
ТМ «Інкерман»: «Південний вечір» (9,9 балів) та «Кагор український» (9,2 балів),
завдяки таким показникам, як: смак, букет та типовість. Ці вина відносяться до
найвищої категорії якості – «відмінна».
Категорію якості «добра» одержало ординарне виноградне кріплене десертне
солодке червоне вино «Ізабела» ТМ «Коблево» з кількістю балів 7,85. Дещо
менший результат отримало ароматизоване десертне червоне вино «Слива
Таїровська» ТМ «Повна чарка», яке отримало загальну кількість балів 7,15, що
відповідає категорії якості «задовільна».
Рівень pH усіх відібраних зразків відповідав ДСТУ 4806:2007. Вміст спирту у
досліджуваних зразках виноградних вин відповідає нормам, вказаним на
маркуваннях, що є задовільним.
Отже, відповідність всіх показників встановленим нормам вказує на те, що
протестовані зразки виноградних десертних вин є якісними. Споживач львівських
закладів ресторанного господарства повинен бути впевненим в безпечності
вживання досліджуваних зразків.
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УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА ДО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Процак І. І., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Лупак Р. Л., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Головним завданням реалізації механізму адаптації підприємства до
конкурентного середовища є досягнення ситуації, коли можна отримувати
лідерські позиції в обраному середовищі. Тому очевидним є той факт, що в
процесі використання такого механізму на нього будуть впливати як внутрішнє,
так і зовнішнє середовище, що й зумовить необхідність пристосування стратегії до
нових умов.
Успіх підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах
конкуренції залежить від організованого на достатньому рівні механізму адаптації
підприємства до конкурентного середовища. Сукупність складових механізму
забезпечує здатність суб’єкта, господарюючого на ринку споживчих товарів,
ефективно впливати на ринкову ситуацію, забезпечуючи продукцією, яка
задовольнятиме вимоги споживачів. Тому для забезпечення адаптації
підприємства до конкурентного середовища важливим є визначення механізмів її
підтримки на різних стадіях економічного розвитку, оскільки це пов’язано з
низкою проблем стосовно формування статусу в умовах стратегічної конвергенції
на етапі прискорення інтеграційних процесів. При цьому, рівень конкурентоспроможності підприємства розглядається як вектор одиниці виміру і вектор
зусиль для врівноваження змін ринкової ситуації під впливом зовнішнього
середовища та проактивних дій внутрішньої організації, що є основою вибору
дієвих інструментів розробки та засобів реалізації стратегії відповідно до
нормативно-правового та інформаційно-методичного забезпечення [1, с. 78-89;
3, с. 161-165].
Підвищення ефективності реалізації механізму адаптації підприємства до
конкурентного середовища здійснюється його функціональними підрозділами.
Ідентифікація структури управління на підприємствах передбачає створення
взаємопов’язаних підсистем: виробничої, ресурсної, організаційної, логістичної,
соціальної, що мають власні функції, але відрізняються мінливістю і різними
комбінаціями залежно від ринкової ситуації. Кожна підсистема, виконуючи свою
місію, вирішує чітко визначений комплекс завдань, які забезпечують реалізацію
стратегії, а отже, ефективність визначеного механізму. До прикладу, логістична
система передбачає пошук нових можливостей реалізації продукції, які дозволять
підвищити рівень лояльності споживачів, збільшити обсяг зекономлених коштів і
направити їх на вирішення інвестиційних завдань.
Зауважимо, що формування системи факторів підвищення ефективності
реалізації механізму адаптації підприємства до конкурентного середовища
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необхідно проводити шляхом виокремлення факторів тактичної конкуренто спроможності. При цьому, оцінювання внутрішніх факторів, які впливають на
конкурентоспроможність підприємства, має проводитися обов’язково у комплексі
з оцінюванням рівня дії зовнішнього середовища. Відтак, підвищення
ефективності реалізації механізму адаптації підприємства до конкурентного
середовища доцільно розглядати через систему внутрішніх факторів, що
впливають на його результативність. Так, функціональні складові підвищення
ефективності реалізації механізму адаптації підприємства до конкурентного
середовища – це фінансово-інвестиційний, організаційний, клієнтський,
логістичний, інтелектуально-кадровий види капіталу.
На нашу думку, до структурних складових забезпечення адаптації
підприємства до конкурентного середовища необхідно відносити: стійкість
системи логістики; стійкість виробничої системи; стійкість кадрів; ефективність
фінансової та інвестиційної діяльності; якість управління; рівень соціальної
відповідальності.
Відмітимо, що більшість факторів входять до двох систем – тактичного та
стратегічного забезпечення конкурентоспроможності підприємства одночасно, але
при цьому вони мають різні напрямки дії та силу впливу. Система зовнішніх
факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємства, містить такі
складові, як фактори «віддаленого середовища» та фактори «конкурентного
середовища».
У сучасних умовах реалізація механізму адаптації підприємства до
конкурентного середовища – це система, для якої характерний високий ступінь
невизначеності через її нестійкі внутрішні та зовнішні зв’язки та відносини. Він
формується під впливом конкретних умов господарювання і призначений для
організації, здійснення та збереження цієї діяльності, досягнення цілей
підприємства. Цей механізм визначається формою власності, чинним законо давством, рівнем економічного розвитку національної економіки, станом
фінансово-кредитної та банківської систем, тощо.
На нашу думку, механізм адаптації підприємства до конкурентного середовища повинен містити комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів
системи економічного управління, що могли б максимально чуйно реагувати і
гнучко пристосовуватись до змін зовнішнього середовища, кінцевою метою яких є
попередження можливих втрат для підприємства та раціональне використання
наданих можливостей. Таким чином, це дозволить відповідному механізму
пронизувати всі сфери діяльності підприємства і мати можливість впливати на них
у відповідності з тактичними та стратегічними завданнями у конкурентному
середовищі.
Наголосимо, що реалізація механізму адаптації до конкурентного середовища
на підприємстві повинно ґрунтуватись на наукових підходах, включати в себе
методи та принципи управління з метою ефективного виконання покладених на
238

нього управлінських функцій. Так, адаптаційні процеси дозволяють шляхом
узгодження цілей підприємства та інтересів учасників конкурентного середовища
розробити та реалізувати такі моделі і методи перебудови й розвитку різних
підсистем, які б забезпечували його ефективне функціонування у ринкових
умовах. В конкурентному середовищі адаптаційні процеси є складними й
представляють собою сукупність взаємопов’язаних елементів, які утворюють
цілісну адаптаційну систему на підприємстві [4, с. 201-215]. У такому випадку
реалізація економічного механізму адаптації підприємства до конкурентного
середовища складається з таких етапів: (1) визначення та узгодження цілей вс іх
підрозділів системи адаптації; (2) розробка механізму мотивації інноваційного
розвитку; (3) створення моделей економічного розвитку, втілення яких на
практиці дозволить досягти встановлених цілей і завдань з підвищенням кінцевих
результатів реалізації продукції.
Впровадженню процесів адаптації на підприємстві має передувати аналіз
чинників та вибір їх інструментів. Відповідно, у результаті реалізації адаптаційних
процесів проблеми у підприємства можуть виникати на кожному етапі
впровадження відповідного механізму. Зокрема, до проблем, які зумовлюють
використання засобів адаптації та їх загальне удосконалення на підприємстві,
найчастіше відносять негативні зміни зовнішнього середовища, яким характерна
мінливість параметрів і структурних відносин. Також проблеми можуть виникати
в результаті виявлення невідповідностей у виробничих, управлінських,
логістичних систем підприємства зовнішнім змінам. Крім того, у процесі аналізу
змін конкурентного середовища виникають труднощі з отриманням достовірної
інформації про його динаміку та вплив на функціонування підприємства
[2, с. 320-325].
У підсумку відмітимо, що розробка адаптивних моделей розвитку
підприємств передбачає зміну структури та параметрів системи відповідно до
зовнішніх змін конкурентного середовища. Це може зумовити появу проблем, що
пов’язані з невідповідністю вже існуючих структур та параметрів до нових змін. З
метою запобігання виникнення проблем, пов’язаних з неузгодженістю цілей
підприємства та очікуваних результатів процесів адаптації до конкурентно го
середовища, необхідно завчасно їх узгодити й при необхідності скоригувати в
процесі реалізації відповідного механізму.
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STRATEGIC LABOR MANAGEMENT AT SANATORIUM-RESORT
ENTERPRISES
Riznyk D. V., Postgraduate Student
Lviv University of Trade and Economics
Effective use of resource potential is one of the most important tasks that faced
today with the management of, basically, all enterprises, especially in service industries.
On particular, this process has important role on the background of the instability of the
globalizing economy, which requires the organization to continuous enhancement of the
competitiveness and flexibility of conducting internal and external changes. In this
aspect, it is necessary to create a balanced and effective system of labor motivation – a
set of elements, which interact, interconnect and create an appropriate environment in
which theenterprise personnel is effectively used.
The all-important detail of each organization either manufacturing or service
providing affiliations requires a key pulling of human, material and cash resources for
reaching the desired legitimate goals [1, p. 13]. Therefore, the basis of effective activity
is a rational system of motivation, which has crucial role in the sanatorium-resort
enterprises.
The human resource becomes the main source, engine and reserve of any changes
in the sanatorium-resort enterprises. Thus, ensuring its maximum generation and
efficient use is a strategically important aspect in the activity of the enterprise of the
sanatorium-resort enterprises. If this process to be considered in terms of its constant
enhancement and improvement, it should be noted that the key role in it belongs to
personnel management and directly one of its most important functions – labor
motivation.
Despite the definition of elements of the motivational system in the sanatoriumresort enterprises, an important role here should be given to the following:
– assessment of the current state and definition of the target motivational system
(analysis of the organizational and functional structure of the sanatorium-resort
enterprises, clarification of responsibility and authority of departments in the
performance of tasks, interviews with the management to clarify their responsibilities
and authorities in the performance of their tasks, analysis of the existing system and
control of activities, analysis of the existing system of motivators, the development
target system of labor motivation and harmonizing it with the sanatorium-resort
enterprises);
– salary system/tariff grid development (adaptation of the method of estimation of
positions to the individual characteristics of the sanatorium-resort enterprises;
organization and conduct of the expert evaluation of positions from the selected factors;
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the construction of the salary system/tariff grid; application of the economic and
mathematical model; development of section of labor payments regulation);
– employee bonus system development (development of key performance
indicators; development of individual performance ind icators of employees;
development of regular bonuses; development of a system of project bonuses;
development of the regulations on the system of bonus of the sanatorium-resort
enterprises);
– indirect material and intangible stimulation system development (coordination
with the management of proposals on methods of indirect material and intangible
stimulation; development of compensation and privileges (indirect material incentives);
development of a system of incentives and penalties (intangible incentives);
development of the provision on social package, benefits and compensation, promotion
and recovery regulations).
The main task of the sanatorium-resort enterprises, in the conditions of
globalization, should be maximization of the effective usage of the employees’ potential.
That is why today exists reorientation of modern management technologies in the
direction of motivation, which takes into account the intimate personal motives of
employees, as well as the informal structure of the organization. Nowadays, many
executives usually do not dedicate much importance to the changes that are taking place,
which significantly reduces the effectiveness of management.
Quantification of wages depends on the personal contribution of each employee on
the results of its operations, from the professional competencies and the performance
evaluation of employees and employees of the enterprise are set depending on the
complexity and quality of work [2, p. 142]. In general, the effectiveness of the worker
can be imagined as a combination of two most important components – the motivation
in order to work and achieve the goals of the organization and to perform their
professional skills and duties.
The higher the organization appreciates the organization in the hierarchy, the
stronger its impact is on motivation and labor skills. Nowadays, as we witness
qualitative management complications due to the increasing role of socio-psychological
technologies, there is a need for deepening professionalism and intensifying the
specialization of the heads of enterprises of the sanatorium-resort enterprises. Therefore,
the strategic goals the sanatorium-resort enterprises should be the following:
– strengthening of their competitiveness in the market;
– improvement of financial and economic and social results of enterprises and
industry;
– creation of competitive jobs;
– development of the branch complex, its infrastructure, material and technical
resources, sectoral-territorial labor market;
– increasing loyalty of employees and their interest in the results of work;
– the formation of a stable and effective team.
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New strategic approaches that should be implemented by the sanatorium-resort
enterprises, in order to increase labor motivation should create sufficient internal and
external incentives and motives for highly effective work of the personnel, and clearly
agree with improvement of indicators of the basic functional areas.
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ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Танцюра А. О., аспірант;
Демчишин Я. І., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
У процесі управління формуванням та реалізацією економічного потенціалу
торговельними підприємствами використовуються безліч різноманітних способів,
підходів та інструментів, що дозволяють упорядкувати й ефективно організувати
виконання функцій, етапів, процедур та операцій, необхідних для прийняття
рішень. У сукупності вони виступають як методи управління, під якими
розуміються способи здійснення управління, що застосовуються для постановки
та досягнення цілей [1, с. 101-110]. Так, прагнення торговельних підприємств до
підвищення ефективності використання економічного потенціалу спонукає до
впровадження нової техніки й удосконалення торгово-технологічних процесів.
Зокрема, економія в споживанні товарно-матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання господарських потужностей і підвищенню продуктивності
праці на торговельних підприємствах.
До основних організаційно-економічних напрямків підвищення ефективності
використання економічного потенціалу торговельних підприємств варто віднести:
комплекси заходів, пов’язаних з підвищенням наукового рівня нормування і
планування витратомісткості продажу товарів, розробкою і впровадженням
технічно обґрунтованих норм і нормативів торговельно-технологічних витрат;
комплекси заходів, пов’язаних з установленням прогресивних пропорцій, що
полягають у прискореному розвитку нових видів торговельних послуг.
Відзначимо, що можливості поліпшення використання економічного
потенціалу для торговельних підприємств досить значні, оскільки вони впливають
на всі сторони їх комерційної діяльності. Так, економічний ефект від відносного
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вивільнення економічного потенціалу досягається за рахунок покращення
структури джерел його формування (збільшення частки власного капіталу і
зменшення потреби в кредитах банку) та зменшення витрат на стадіях
кругообороту (витрат, пов’язаних із тривалим зберіганням товарно-матеріальних
цінностей, комерційним ризиком, зменшенням дебіторської заборгованості за
товари та окремими розрахунками).
Безперечно, що певна диференціація і здешевлення джерел формування
економічного потенціалу торговельних підприємств відбудеться із формуванням і
розвитком власного ринку постачальників та споживачів, більш повного
використання сучасних інвестиційних можливостей. Але, враховуючи реальну
ринкову ситуацію, це є більш стратегічним резервом підвищення ефективності
використання економічного потенціалу.
В умовах перебування торговельного підприємства в кризовій ситуації
скорочення частки участі працівників у прибутку, відрахувань у резервний і
страхові фонди слід розглядати як потенційний резерв підвищення рівня
ефективності використання економічного потенціалу [3, с. 312-316].
Значну допомогу у виявленні резервів підвищення рівня ефективності
використання економічного потенціалу торговельних підприємств може дати
маркетинговий аналіз із вивчення попиту і пропозиції, ринків збуту і формування
на цій основі оптимального асортименту і структури «ринкового портфелю».
Підвищення ефективності використання економічного потенціалу має велике
значення для стабільності фінансового стану торговельного підприємства,
виходячи з наступних основних причин: по-перше, від ефективності використання
економічного потенціалу залежить розмір прибутку; по-друге, з ефективністю
використання економічного потенціалу пов’язана відносна величина витрат, що
знижує операційні витрати; по-третє, ефективність використання економічного
потенціалу визначає рівень ліквідності (платоспроможності) та ділової активності
суб’єкта бізнесу.
Слід наголосити, що робота в умовах ринку і повної комерційної
самостійності не скасовує необхідності планування використання економічного
потенціалу для торговельних підприємств. Обов’язковість використання
нормативів, встановлених вищою за рівнем організацією, залежить від їх
економічної доцільності. Якщо нормативи використовують в рамках внутрішнього
аналізу, то їх дотримання повинно контролюватися. В процесі аналізу
з’ясовуються причини утворення понаднормативних або неповних нормативів. Це
можливо тільки в умовах внутрішнього управлінського аналізу.
Одним з основних і найбільш радикальних напрямів ефективного
використання економічного потенціалу торговельних підприємств є: пошук
внутрішніх резервів збільшення прибутковості господарювання і досягнення
беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання відповідного
потенціалу; підвищення якості та конкурентоспроможності торговельних послуг,
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зниження операційних витрат; скорочення непродуктивних витрат і втрат. При
цьому основну увагу торговельним підприємствам необхідно приділити питанням
рeсурсозбереження: впровадженню прогресивних норм, нормативів і рeсурсозберігаючих технологій; організації діючого обліку і контролю за використанням
економічного потенціалу; вивченню і впровадженню передового досвіду в
здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання
працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.
На нашу думку, в особливих випадках торговельним підприємствам
необхідно провести реінжиніринг бізнес-процесів, тобто докорінно переглянути
економічну програму розвитку, матеріально-технічне постачання, організацію
праці і нарахування заробітної плати, підбір і розстановку персоналу, систему
управління якістю торговельного обслуговування, інвестиційну й цінову політику
та інші питання.
Відмітимо, що підвищення ефективності використання економічного
потенціалу досягається за умови, якщо торговельне підприємство забезпечило
тривалу фінансову рівновагу. Тому стратегічний механізм захисних заходів має
бути спрямований на підтримку фінансової стабільності використання
економічного потенціалу протягом тривалого періоду. Зокрема, залучення
кредитів банку буде раціональним лише в тому разі, якщо процентна ставка на них
буде нижчою, ніж рентабельність сформованого економічного потенціалу.
Практично безоплатним джерелом коштів для торговельних підприємств є
кредиторська заборгованість. Насправді, що більший строк має заборгованість, то
менший її реальний розмір з урахуванням інфляційних процесів. Але щодо
кредитоспроможності, то недотримання встановлених договором строків оплати –
погана практика, оскільки потенційні кредитори можуть негативно вирішити
питання про надання нового кредиту.
Підвищення
ефективності використання
економічного
потенціалу
торговельними підприємствами можна досягти через прискорення обертання
окремих його складових, зокрема, оборотних активів за рахунок реалізації
непотрібних, залежалих товарно-матеріальних цінностей. При цьому за нинішніх
умов господарювання через інфляційні процеси найбільш реальним є відносне
вивільнення товарно-матеріальних цінностей. Для цього необхідно вивчати
конкретну комерційну ситуацію. Так, інколи високий показник оборотності
оборотних активів може вказувати на нестачу товарно-матеріальних запасів, що в
подальшому може гальмувати розвиток бізнесу, а інколи низький показник
оборотності виправданий, наприклад, коли очікується підвищення закупівельних
цін.
Для забезпечення ефективного використання економічного потенціалу у
торговельних підприємствах важливе значення має швидкість руху грошових
коштів. В господарстві торговельного підприємства завжди повинен бути
мінімальний залишок грошових коштів, що покриває поточні зобов’язання.
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Відсутність такого запасу свідчить про наявність фінансових ускладнень в
торговельній діяльності підприємства. Надмірна їх величина говорить про те, що
торговельне підприємство зазнає збитків, пов’язаних з інфляцією і знецінюванням
грошових коштів [1, с. 89-96; 2, с. 74-80].
Таким чином підвищення ефективності використання економічного
потенціалу торговельних підприємств може відбуватися різними шляхами та за
допомогою значної кількості способів, інструментів тощо. Тому в подальших
дослідженнях варто звернути увагу на процеси використання окремих складових
економічного потенціалу і, відповідно, визначити шляхи, резерви, способи,
інструменти підвищення рівня їх ефективності.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ У ЗОВНІШНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Удуд І. Р., к.е.н., в.о. доцента;
Кулікова К. С., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
Конкурентоспроможність послуги відображає її здатність більш повно
відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними послугами,
представленими на ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з одного
боку, якістю послуги, її технічним рівнем, споживчими властивостями, з іншого
боку – цінами, встановленими продавцями послуг. Критерій конкурентоспроможності – рівень продажу і стабільне місце на ринку. Причини
конкурентоспроможності послуги необхідно шукати в конкурентних перевагах
окремих її характеристик, що є наслідком більш ефективного управління
процесом розробки, реалізації й експлуатації пропонованої послуги. При
розробленні стратегічних планів багато фірм застосовують SWOT-аналіз. Він є
одним з перших етапів стратегічного планування. Ідея SWOT-аналізу полягає в
наступному:
– прийнятті зусиль для перетворення слабкостей у силу, а загроз – у
можливості;
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– розвитку сильних сторін підприємства відповідно до його обмежених
можливостей.
SWOT-аналіз ми пропонуємо розбити на ряд етапів.
На першому етапі SWOT-аналізу глибоко вивчаються конкурентні переваги
підприємств в таких сферах: ціна послуги; прогресивність технологій;
кваліфікація кадрів; вартість ресурсів, які застосовує підприємство; вік основних
виробничих засобів; географічне розташування готельного підприємства;
інфраструктура; система менеджменту (у т. ч. маркетингу); сила конкуренції на
«вході» й «виході» системи менеджменту підприємства та ін.
На другому етапі SWOT-аналізу вивчаються слабкості підприємства.
На третьому етапі вивчаються фактори макросередовища підприємства
(політичні, економічні, технологічні, ринкові) з метою прогнозування
стратегічних і тактичних загроз підприємству й своєчасного запобігання збитків
від них).
На четвертому етапі SWOT-аналізу вивчаються стратегічні і тактичні
можливості підприємства (капітал, активи), необхідні для запобігання загроз ам,
зменшення слабких сторін і росту сили.
На останньому, п’ятому етапі SWOT-аналізу погоджуються сила з
можливостями для формування проекту окремих розділів стратегії готельного
підприємства.
Зовнішнє середовище є складним, мінливим і, як правило, багато в чому
невизначеним. Його елементи взаємопов’язані і впливають один на одного.
Характеристиками зовнішнього середовища є:
1) взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища – це рівень сили, з якою
зміна одного фактора діє на інші фактори [3];
2) складність зовнішнього середовища – це число факторів, на які
організація зобов’язана реагувати, а також рівень варіативності кожного фактора.
Складнішою є робота тієї організації, на яку впливає більша кількість факторів;
3) мінливість середовища – це швидкість, з якою відбуваються зміни у
оточенні організації. У деяких з них зовнішнє середовище надто рухливе
(комп’ютерні технології, електронна, хімічна, фармацевтична промисловість,
біотехнології). Менш рухливе середовище – у підприємств харчової,
деревообробної промисловості, тощо. Крім того, в межах одного підприємства
більш рухливим є середовище для одних підрозділів, зокрема, науково-дослідних,
маркетингових відділів, і менш рухливим – для інших, наприклад, виробничих;
4) невизначеність зовнішнього середовища – це відносна кількість
інформації про зовнішнє середовище та ймовірність її достовірності [4].
Вивчаючи різні компоненти середовища підприємства, дуже важливо завжди
мати на увазі наступні два моменти:
по-перше – це те, що всі компоненти сильно впливають один на одного. Зміни
в одній із компонент обов’язково призводять до того, що відбуваються зміни в
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інших компонентах середовища. Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не
окремо, а системно, із спостереженням не тільки власне за змінами в окремій
компоненті, але і з з’ясуванням того, як ці зміни позначаться на інших
компонентах;
по-друге – це те, що ступінь впливу окремих компонент середовища на різні
організації різна. Зокрема, ступінь впливу залежить від розміру організації, її
галузевої спрямованості, територіального розташування і т. п. Вважається, що
великі організації мають більшу залежність від середовища, ніж дрібні.
Конкурентна стратегія повинна ґрунтуватися на всебічному розумінні
структури галузі й процесу її зміни. Для будь-якої галузі суть конкуренції
виражається п’ятьма силами: загрозою появи нових конкурентів; загрозою появи
нових послуг; суперництвом уже наявних конкурентів між собою.
Отже, конкурентоспроможність послуги і конкурентоспроможність готельного господарства – співвідносяться між собою як частина і ціле. Можливість
готельного підприємства конкурувати на певному ринку послуг безпосередньо
залежить від конкурентоспроможності послуги, а також сукупності економічних
методів управління діяльністю господарства, що чинять вплив на результати
конкурентної боротьби.
Аналіз конкурентоспроможності фірми на ринку допускає з’ясування
факторів, що впливають на відношення покупців до підприємства та його послуги
і, як результат – зміну частки ринку господарства. Підприємства надають великого
значення аналізу своїх сильних і слабких сторін для оцінювання реальних
можливостей у конкурентній боротьбі й формування заходів і коштів, за рахунок
яких підприємство могло б підвищити конкурентоспроможність і забезпечити свій
успіх. У процесі маркетингового дослідження для оцінювання конкурентоспроможності використовують кількісні показники, які свідчать про ступінь
стабільності підприємства, здатності надавати якісну послугу, яка користується
попитом, в оптимальному обсязі і, крім цього, забезпечує підприємству одержання
намічених і стабільних результатів.
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Удуд І. Р., к.е.н., в.о. доцента;
Шиманська К. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
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В умовах сучасної світової економіки розвиток підприємництва є особливим
питанням в господарстві будь-якої країни, адже від розвитку бізнесу в країні
залежить не лише її економічна стабільність, а й політична, соціальна,
міжнародна.
Динамічний процес суспільних перетворень в Україні та світі актуалізують
проблему вибору оптимальних шляхів розвитку національного ресторанного
господарства. За умов розвитку ресторанного бізнесу шляхом активного
формування ресторанних мереж франчайзинг видається однією з найефективніших систем. Франчайзинг ресторанів та фаст-фуду є однією з найбільш
прибуткових сфер в харчовій індустрії і саме це аргументує важливу роль
франчайзингу в сучасному ресторанному бізнесі.
Всім відомо, що найбільш складним періодом в житті кожної компанії є
перші три роки. За цей період з ринку зникають близько 80% підприємств. Що ж
стосується франчайзингових компаній, цей показник не перевищує рівень в 5%.
Франчайзинг вже давно став міжнародним в різних секторах. Як будь-яка
бізнес-модель, франчайзинг має не тільки переваги, а й недоліки. Переваги
франчайзингу можна розглянути с двох сторін: з боку франчайзера та з боку
франчайзі. Позитивні сторони для франчайзера полягають у наступному:
– швидке розширення бізнесу в різних регіонах при мінімальних витратах;
– мінімальний ризик;
– велика впізнаваність бренду;
– дохід від продажу франшизи.
Вигоди для франчайзі мають наступний зміст:
– початковий етап створення нового бізнесу несе з собою багато ризиків;
– мінімальні витрати на рекламу;
– франчайзер підтримує франчайзі за допомогою навчання персоналу,
інструкцій правильного ведення бізнесу і т. д.
З негативних факторів для сторони франчайзера можна виділити наступні:
– відсутня конфіденційність;
– необхідний особливий контроль за виконанням умов франшизи.
Не зовсім вигідними для франчайзі є наступні нюанси:
– втрата свободи дій та ініціативи в бізнесі;
– придбання франшизи приносить великі витрати;
– повна залежність від стабільності франчайзера.
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Світова практика довела, що франчайзинг спроможний сформувати певну
ієрархію переваг від рівня економіки держави в цілому до рівня споживачів
ресторанних послуг. На державному рівні франчайзинг сприяє:
зростанню обсягів інвестицій в економіку держави;
формуванню та підвищенню загальної культури підприємництва;
створенню нових робочих місць;
набуттю нових ідей, методів і технологій у бізнесі.
На галузевому рівні франчайзинг спроможний забезпечити:
розвиток здорової конкуренції;
зростання рівня забезпеченості споживачів підприємствами ресторанного
господарства та місцями в них;
підвищення якісного рівня розвитку ресторанного бізнесу;
охоплення ресторанними послугами ринкових ніш соціальної спрямованості.
Споживачі ресторанних послуг отримають від розвитку франчайзингу:
можливість широкого вибору ресторанних послуг;
вивільнення часу за умов харчування поза межами дому;
підвищення загального рівня культури споживання та культури харчування.
В даний час каталог франшиз в Україні має дуже велику кількість
пропозицій. Найвідомішими фуд-мережами зі всіх представлених на українському
ринку є наступні: ресторан італійської та японської кухні «Мафія»; «GrillPub» –
м’ясні страви найвищої якості; «NewYorkStreetPizza» – мережа піцерій; «Львівські
круасани» – концепція ресторанів швидкого харчування у формі пекарні-кав’ярні;
«FreshLine» – мережа сендвіч-барів; «COFFEE LIFE» – мережа кав’ярень.
Щодо світового досвіду у сфері франчайзингу, то одним з найбільш наочних і
переконливих прикладів розвитку й становлення франчайзингової системи є
діяльність всесвітньовідомої фірми «McDonald’s», яка в даний час може
розглядатися як безперечний лідер в індустрії швидкого обслуговування. Саме
франчайзинг забезпечив компанії McDonald’s світовий успіх і дозволив зайняти
лідируючі позиції у світовому бізнесі. У США близько 80% ресторанів цієї мережі
– франшиза, а в Європі – близько 50%.
Отже, франчайзинг є прогрессивною тенденцією розвитку ресторанного
бізнесу. У світі більше 190 країн, які пропонують свої франшизи, і кожна
пропонує умови роботи, відмінні від інших. Тому необхідно вибрати ті умови, які
більше всього підходять під специфіку бізнесу компанії, адже купівля франшизи
це, по-перше, чимале капіталовкладення та, по-друге, ризиковість. Проте, купівля
успішної франшизи цілком виправдовує себе і про це свідчить значний досвід
зарубіжних компаній, які пройшли шлях від маленьких нікому невідомих закладів
до гігантів світового ресторанного бізнесу.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА
Удуд І. Р., к.е.н., в.о. доцента;
Шуплат А. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський інститут економіки і туризму
Будь-яка стратегія має сенс лише тоді, коли вона успішно реалізовується.
Перед тим, як розпочинати реалізовувати стратегію, слід обов’язково
ознайомитися з особливостями її виконання. Основна особливість виконання
стратегії полягає в тому, що потенціал підприємства не є процесом її реалізації, а
лише створює базу для реалізації стратегії і досягнення підприємством
встановлених цілей. Дуже часто спостерігаються випадки, коли підприємства не в
змозі здійснити обрану стратегію. Це буває тому, що або невірно був проведений
аналіз і зроблені невірні висновки, або тому, що відбулися непередбачені зміни у
зовнішньому середовищі. Однак, часто стратегія не здійснюється і тому, що
апарат управління не може належним чином залучити наявний у підприємства
потенціал для реалізації стратегії. Особливо це відноситься до використання
людського потенціалу.
Необхідно також знати, що за науковим підходом, основними засобами
виконання стратегії виступають: (1) – політика, (2) – тактика, (3) – процедури, (4)
– правила. Важливе значення у виконанні стратегії, насамперед, належить
управлінню цим процесом. Воно полягає в часовому і просторовому узгодженні
процесів формування і реалізації стратегії [1]. Двома ефективними інструментами
управління реалізацією стратегії повинні бути бюджет і управління за цілями.
Бюджет є методом розподілу ресурсів в кількісному вигляді для досягнення
цілей, які також представлені кількісно. Бюджети є найбільш застосовуваними
компонентами планування.
Для того, щоб виконання стратегії було успішним, слід безперервно
оцінювати результати. А це проводиться шляхом порівняння фактів діяльності з
поставленими цілями. Для такого оцінювання рекомендуємо використовувати,
насамперед, механізм зворотного зв’язку для коригування стратегії і проводити
його за рівнями зверху донизу. Під час оцінки слід відповісти на такі п’ять
запитань: (1) Чи обрана стратегія є сумісною з можливостями даного закладу? (2)
Чи враховує стратегія допустимий ступінь ризику? (3) Чи достатньо ресурсів для
здійснення стратегії? (4) Чи враховані зовнішні загрози і можливості? (5) Чи
обрана стратегія є найкращим способом застосування ресурсів?
Ми рекомендуємо апарату управління використання низки кількісних і
якісних критеріїв для оцінки результатів виконання стратегії . Кількісними є:
частка ринку; зростання обсягу реалізації; рівень витрат і ефективність
виробництва; рівень витрат і ефективність збуту; плинність кадрів; чистий
прибуток; норма дивідендів; прибуток на капітал та інші. Якісними є: можливість
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залучення висококваліфікованих менеджерів; розширення обсягу послуг;
поглиблене вивчення ринку; зниження числа загроз; використання можливостей.
На наше переконання, оцінка результатів виконання стратегії є досить
складною процедурою, оскільки вона пов’язана з точністю вимірів і наявністю
стандартних значень та критеріїв оцінки. Тому ми рекомендуємо проводити
оцінювання кожного етапу виконання стратегії, яку в подальшому обере та
реалізує керівництво даного закладу. Вважаємо, що всі складові процесу
виконання стратегії повинні проходити оцінювання. Тільки таким чином
реалізацію стратегії розвитку підприємства може чекати успіх.
Ще однією надзвичайно важливою передумовою ефективної розробки та
реалізації стратегії розвитку підприємства є вдосконалення стратегічного
планування кадрової роботи.
Отже, стратегічний контроль повинен бути сфокусованим на з’ясуванні того,
чи можливо надалі реалізувати прийняту стратегію і чи приведе її реалізація до
досягнення поставлених цілей.
Зараз, в умовах економічної нестабільності України, одним з актуальних
питань залишається вибір стратегічного напрямку розвитку галузі. Стратегічними
напрямками розвитку ринку готельно-ресторанних послуг є: залучення грошових
та інтелектуальних інвестицій, взаємовигідна взаємодія зі суміжними галузями,
впровадження інновацій.
Формування конкурентних стратегій – з найсуттєвіших та найскладніших
етапів процесу стратегічного планування. Здійснення маркетингових аналізів для
подальшої розробки цілей, опрацювання стратегій призводить до найкращих
результатів. Це досить складна річ в умовах постійної зміни факторів зовнішнього
та внутрішнього середовищ, тому накопичення і розгляд усіх даних та результатів
діяльності підприємства важливо проводити на динамічній основі.
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СТРАТЕГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Ціцяла А. С., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Трансформації вітчизняної економіки з одночасним розвитком інтеграційних
процесів вимагають від суб’єктів господарювання інноваційних, реформаторських
підходів до ведення своєї діяльності. Відповідно, ефективність функціонування
підприємств забезпечується новаторськими підходами до системи стратегічного
управління, результативність яких формує сталий розвиток. Відтак, імперативним
фактором зростання ефективності господарських процесів як у країні, так і на
підприємстві виступає стратегія.
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В умовах нестабільності ринкового середовища важливим фактором
ефективності господарювання виступає адаптація структури та діяльності
підприємства до впливу зовнішнього середовища. Розглядаючи зовнішнє оточення
підприємства як сукупність елементів, що безпосередньо впливають на його
діяльність, варто зауважити, що пристосування до процесів, які відбуваються між
цими елементами, забезпечить конкурентні переваги і сталий розвиток суб’єкта
господарювання.
Максимальна адаптація до зовнішнього середовища забезпечується в рамках
стратегічного планування та управління як організаційної системи підготовки та
прийняття стратегічних рішень з основних напрямів функціонування та розвитку
підприємства. Стратегічне управління дає змогу зібрати воєдино весь комплекс
управлінської діяльності для забезпечення й утримання конкурентних переваг на
основі адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища. Економічна
стратегія в умовах ринкової економіки є обов’язковою умовою успішного
функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта [2].
Відзначимо, що у сучасній літературі досить чітко окреслюють два
концептуальних підходи до формування стратегії. Філософська концепція, яка
розглядає стратегію на загальному рівні, тобто стратегія виступає «філософією»,
якою повинна керуватись фірма. З філософської точки зору стратегія – це:
– позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на
постійний розвиток;
– інтегральна частина менеджменту, що дозволяє усвідомити майбутнє;
– процес мислення, інтелектуальні вправи, які потребують спеціальної
підготовки, навичок і процедур;
– відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів
активізацією діяльності всього персоналу [3, с. 107].
Інша, організаційно-управлінська концепція стратегії, пов’язана вже
безпосередньо з методами і заходами реалізації стратегічного аспекту діяльності
підприємства.
Важливим чинником вибору стратегії виступає відображення підприємства не
як ідентичного елемента економіки, а як унікального суб’єкта господарювання, у
якому зміст, форми і методи стратегічного бізнес-планування є унікальними.
Вибір стратегії відбувається, враховуючи вплив низки таких факторів, як:
виробничий та економічний потенціал підприємства, фінансовий стан, наявність
трудових ресурсів, конкурентний статус підприємства, стратегічна позиція,
динамічні зрушення в економічній та політичній сферах і т. д. Саме тому
формування стратегії повинно відбуватись поетапно, враховуючи стимулюючі та
дестимулюючі фактори впливу на діяльність підприємства. Відповідно до
методології стратегічного планування у ній можна виділити такі етапи (рис. 1.):
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Імперативні етапи формування стратегії
1. Оцінка поточної стратегії (вона повинна дати уявлення, в якому стані
знаходиться підприємство, які стратегії вона реалізує і наскільки вони
ефективні)
2. Аналіз портфеля продукції, послуг (дає наочне уявлення, як окремі
частини бізнесу пов'язані між собою; доповнює і деталізує відомості,
отримані при оцінці поточної стратегії)
3. Вибір стратегії (здійснюється на основі трьох складників: ключових
факторів успіху, що характеризують стратегію; результатів аналізу
портфеля продукції; альтернативних варіантів стратегій)
4. Оцінка обраної стратегії (здійснюється у вигляді аналізу того, як
ураховані вирішальні чинники під час її формування, дає змогу визначити,
чи приведе вибрана стратегія до досягнення підприємством своїх цілей)
5. Розроблення стратегічного плану (прийнята стратегія є основою для
складання стратегічного плану підприємства; до вибору його розділів і
показників кожне підприємство підходить із власних позицій, ураховуючи
свої ресурси)
6. Розроблення системи бізнес-планів (за допомогою бізнес-планів має
бути обґрунтовано кожен проект, що вимагає інвестиційних ресурсів для
своєї реалізації)

Рис. 1 – Основні етапи стратегічного планування (побудовано автором за [1, с. 204])
Таким чином, виходячи з принципів, якими керуються підприємства при
здійсненні господарської діяльності та враховуючи особливості трансформацій
сучасної економіки, стратегія повинна виступати важелем конкурентоспроможної
та високоефективної діяльності, тобто забезпечувати максимальний прибуток у
результаті досягнення запланованих цілей. Очевидно, що для досягнення високої
ефективності розробленої стратегії необхідно враховувати умови, в яких вона буде
здійснюватися, і, виходячи з цих умов, визначати всі подальші дії.
В умовах трансформаційних зрушень національної економіки важливим
фактором високопродуктивної діяльності підприємства виступає стратегічне
планування. Стратегія являє собою ідентифікатор вектора розвитку підприємства,
який забезпечує прибутковість та конкурентоспроможність на ринку.
Отже, стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована
стратегія) і необхідних поправок у разі виникнення непередбачених обставин
(незаплановані стратегічні рішення). Підприємство повинно мати добре обґрунто вану стратегію дій, але має також бути готовим адаптуватися до неврахованих
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обставин, які можуть виникнути у майбутньому. Тенденції сучасного розвитку
економічної ситуації в Україні характеризуються високим динамізмом,
активізацією структурних зрушень на користь сфери послуг, загостренням
конкурентної боротьби. Набувають ознак комплексності, взаємодоповнюваності
та взаємопричинності процеси у зовнішньому середовищі. Ці явища обумовлюють
необхідність наукового пошуку нових механізмів і методів стратегічного
управління, стрижнем якого є стратегія розвитку підприємства, яка повинна
відповідати перетворенням в національній економіці, гармонізувати вплив і
взаємозв’язки між факторами внутрішнього та зовнішнього середовища. Таким
чином, раціонально, економічно-обґрунтовано сформувавши стратегічний аспект
господарювання, підприємство займає гідну нішу на ринку і забезпечує собі
сталий розвиток та високі фінансові результати.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
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Морозов О. С., аспірант
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Конкурентні умови функціонування вітчизняних підприємств роздрібної
торгівлі характеризуються високим рівнем ризику і невизначеності, що викликає
необхідність застосування ними нових підходів до забезпечення власної економіч ної безпеки. Мінливі умови зовнішнього середовища спонукають формування
такого цільового рівня економічної безпеки підприємства, який повинен
забезпечувати збереження та зміцнення його позицій на ринку, що дозволяє
захищатися від виникаючих загроз, відповідати на нові виклики і на цій основі
забезпечувати стійкий розвиток.
В економічній літературі відсутня єдина думка з приводу визначення
категорії економічної безпеки підприємства. Дане поняття супроводжується
звичайно дослідженням чинників, що впливають на забезпечення економічної
безпеки. Володіння підприємством стійкими конкурентними перевагами є одним
із основних чинників, що визначають стан його економічної безпеки. Так, на
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думку О. Груніна, економічна безпека є станом господарюючого суб’єкта, за якого
він за найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів досягає
запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек і загроз або інших
непередбачених обставин і в основному забезпечує досягнення цілей бізнесу в
умовах конкуренції та господарчого ризику [3, с. 68]. Більш конкретно зв’язок
економічної безпеки і конкурентних переваг зазначає В. Бєлокуров, розглядаючи
економічну безпеку як наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю
матеріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів i
організаційної структури підприємства до його стратегічних цілей та завдань [2].
Таким чином, економічна безпека і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними і взаємозалежними параметрами, а збереження і зміцнення ринкових
позицій підприємств роздрібної торгівлі реалізується через формування і
використання їх конкурентних переваг. Під конкурентною перевагою розуміємо
будь-яку ексклюзивну цінність, «яку має підприємство в результаті забезпечення
внутрішньої ефективності своєї діяльності шляхом ефективної реалізації наявного
конкурентного потенціалу у зв’язку з ключовими компетенціями або в результаті
наявних (створених) унікальних зовнішніх умов» [4, с. 72]. Конкурентні переваги
роблять підприємство впізнаним на ринку та захищеним від впливу конкурентних
сил.
Конкурентні переваги відносно конкретного підприємства можна
класифікувати на загальні та специфічні. До загальних переваг можна віднести
корпоративну репутацію, відомість бренда, високу якість товару та рівень сервісу,
швидкий доступ до оборотного капіталу, швидку адаптацію до ринкових змін,
наукові дослідження та інновації, запатентовані технології, економію на масштабі,
наявність вхідних бар’єрів на ринок та ін.
Специфічними, у відповідності з виконуваними функціями та галузевими
особливостями, для підприємств роздрібної торгівлі успішними конкурентними
перевагами є: широта асортименту; можливість установки низьких цін, оптові
закупівлі у постачальників; гарантійні терміни і розвинене післяпродажне
обслуговування; наявність додаткових послуг; ексклюзивність продажів на певній
території; відсутність агресивної маркетингової політики; безкоштовні бонуси для
покупця, привабливість промо-пропозицій; внутрішній контроль якості; постійний
моніторинг ринку; можливість повернути товар без великих проблем; компетентність персоналу; легкість і зручність вибору, економія часу покупця; комп’ютеризованість бізнесу; наявність інтернет-торгівлі; вигідні програми лояльності; зручне
розташування.
Формування конкурентних переваг підприємства роздрібної торгівлі
здійснюється за наступними етапами [1]:
1. Визначення пріоритетності і джерела конкурентних переваг. Відповідно до
джерел конкурентні переваги бувають низького (дешева робоча сила, сировина,
матеріали, товари) і високого (висока репутація, унікальні технології, спеціально
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навчений, кваліфікований персонал) порядку.
2. Попередній аналіз конкурентних переваг, у процесі якого: оцінюється
пріоритетність і відносна важливість відповідного чинника; визначаються рівень й
інтенсивність участі чинників у стратегії підприємства, взаємозв’язок конкурентних переваг із ринковими, економічними, соціально-демографічними,
політичними зовнішніми умовами; оцінюються наявні розриви між необхідними
змінами і усталеними умовами функціонування підприємства, а також із його
стратегією і поведінкою.
3. Формування конкурентних переваг, у процесі чого: аналізуються та
плануються заходи щодо досягнення бажаної конкурентної позиції підприємства;
виявляються зміни і розробляються заходи з їх реалізації в чинниках характеру
його взаємодії з ринком товарних ресурсів і стратегічних чинниках;
розробляються проекти з реалізації намічених змін; координуються зусилля
підрозділів для досягнення конкурентних переваг; проводиться контроль за
забезпеченістю ресурсами і проведенням необхідних змін; здійснюються
підготовка та проведення заходів із адаптації персоналу до змін і вдосконалення
навичок.
4. Розробка стратегії формування конкурентних переваг. Для завоювання
кращих ринкових позицій, становлення бренду і досягнення переваг по
відношенню до конкурентів на споживчому ринку потрібно використовувати
стратегію як основу в отриманні вигід від конкурентної переваги. Для створення
конкурентних переваг використовують такі стратегії: лідерства за витратами
(ціною), диференціації, фокусування.
5. Розробка стратегії утримання конкурентних переваг. Досягнуті успіхи на
ринку за відсутності постійної й цілеспрямованої роботи через деякий час
анулюються відповідними діями конкурентів, що створює додаткову загрозу
економічній безпеці підприємства. Тому формування конкурентних переваг
перетворюється на завдання адаптації системи управління підприємством до змін
конкурентного середовища, що дозволяє швидко й точно визначати напрями
підвищення конкурентоспроможності та зміцнення економічної безпеки.
Можливість утримання конкурентних переваг визначається здатністю
підприємства пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища,
відповідно до чого виділяють три варіанти конкурентної поведінки: креативну
(розробка заходів, спрямованих на створення нових компонентів ринкових
відносин, що забезпечуватимуть перевагу над конкурентами), пристосовницьку
(урахування змін у галузі і спроби випередити дії конкурентів щодо поліпшення
діяльності) і забезпечуюче-гарантуючу (спрямована на збереження і стабілізацію
досягнутих конкурентних переваг і ринкових позицій на тривалий термін за
рахунок підвищення якості реалізованих товарів і послуг, розширення
асортименту, надання додаткових послуг тощо). Тривалість утримання
конкурентних переваг визначається їх джерелом і кількістю явних джерел, можли256

вістю постійного вдосконалення господарської діяльності.
Таким чином, за перманентних ринкових умов забезпечення економічної
безпеки в підприємствах роздрібної торгівлі визначається плануванням ефективного розвитку, постійним моніторингом сучасних тенденцій і можливостей
розвитку галузі, положення конкурентів і конкурентоспроможності.
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СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ
Чорната В. О., студент
Науковий керівник: Коваленко В. В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Торгівля відіграє неабияку роль у підвищенні економічного добробуту
населення та економічному зростанні. Міжнародна торгівля являє собою одну з
найдавніших і найвагоміших форм реалізації міжнародного поділу праці та
господарських процесів у світі. Сутність міжнародної торгівлі виявляється у
визначенні терміну. Міжнародна торгівля у широкому розумінні охоплює будьяку обмінну діяльність як товарами, так і іншими продуктами людської праці.
Зовнішня торгівля України – діяльність суб’єктів господарської діяльності
України та інших держав, яка має місце як на території України, так і за її межами
і яка зводиться до посередництва між виробниками і споживачами по здійсненню
угод купівлі-продажу товарів або послуг [1]. Зовнішня торгівля України
поділяється на експортну (вивізну) – рух товарів або послуг від українського
виробництва до іноземних споживачів, та імпортну (ввізну) – рух товарів та
послуг закордонного виробництва до українських споживачів.
Якщо взяти до уваги те, що Україна є досить молодою країною, і стала
незалежною лише 26 років, в сукупності усіх законодавчих документів,
постановах залишились сліди радянського минулого. Оскільки за часів СРСР
співробітництво та торгівля з іншими країнами була досить ускладненою, такій
молодій Україні доводилось самостійно налагоджувати зовнішньоекономічні
зв’язки з іншими суб’єктами зовнішньої торгівлі.
Основними показниками, що характеризують та оцінюють стан зовнішньої
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торгівлі є: торговельне сальдо країни чи окремого виду продукції; величина
експорту/імпорту. За 2016 рік з України до ЄС було експортовано товарів на
13496283,2 тис.дол. США, а імпортовано на 17140841,8 тис.дол. США. Як не
прикро, у 2016 році зовнішньоторговельне сальдо України з країнами ЄС було
негативним і складало 3644558,6 тис.дол. США [2].
У товарній структурі експортної торгівлі України за 2016 рік переважають
такі товарні групи, як: жири та олії тваринного або рослинного походження
(3962975,8 тис.дол. США), продукти рослинного походження (8093693,7 тис.дол.
США), а також живі тварини та продукти тваринного походження (775036,9
тис.дол. США), при тому що найменшу частку становлять твори мистецтва (182,5
тис.дол. США) [2].
У товарній структурі імпортної торгівлі України за даними 2016 року
переважають такі товарні групи, як: мінеральні продукти (8495024,4 тис.дол.
США) – значну частку даної товарної групи складають мінеральні палива, нафта і
продукти її перегонки; машини, обладнання та механізми; електротехнічне
обладнання (7889365,2 тис.дол. США); продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості (5619505,4 тис.дол. США).
Розглянемо основних торговельних партнерів України (табл.1).
Таблиця 1 – Основні торговельні партнери України
Імпорт
ЄС
Росія
Китай
Єгипет
Туреччина
Польща
Італія
Індія

Експорт
ЄС
Росія
Китай
Німеччина
Білорусь
Польща
США
Франція

Як ми бачимо, основним торговельним партнером України залишається на
протязі довгих років Росія, хоч протягом останніх двох років експорт України в
Росію зменшився на 3,4%, а імпорт зменшився на 8,2%. Частка північно-східних
країн збільшилась приблизно в два рази.
Експорт України останнім часом переживає не найкращі часи. Наявність
певних важливих чинників сприяла ускладненню та погіршенню умов
експортування товарів вітчизняного виробництва, зокрема, свій негативний вплив
створила несприятлива політико-економічна ситуація на сході країни та ведення
військової агресії Росією, спрямованість національного експорту на сировинну
базу та певні недоліки у системі митного, кредитного та податкового регулювання
торговельної діяльності. Також значно ускладнило ситуацію введення, а згодом і
посилення Росією торговельних обмежень у вигляді ембарго щодо українських
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продовольчих товарів.
Розглянемо структуру імпорту товарів у континентальному розрізі (рис. 1).

Європа

Азія

СНД

Африка

Америка

Австралія та Океанія

Рис. 1 – Імпорт товарів до України в континентальному розрізі
Найбільшу частину товарів Україна імпортує з Європи (46,5%), Азії (23,0%),
СНД (21,6%). Америка займає невелику частку імпорту товарів до України (7,1%),
проте, найменшу частку займає Африка (1,4%) та Австралія й Океанія (0,3%).
Отже, зовнішня торгівля України нині має ненайкраще становище і потребує
певного правового та політичного реформування. Через ряд чинників звичні
торговельні потоки українських товарів були трансформовані та змінені, товари
вітчизняного виробництва почали виходити на нові ринки збуту та шукати нового
споживача.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ
Юсипович О. І., к.е.н., доцент;
Крутова С. О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Львівський торговельно-економічний університет
Сьогоднішнє бізнес-середовище діяльності підприємства характеризується
підвищенням складності, рухливості та невизначеності (нові інформаційні
технології, індивідуалізація і динамізм поведінки споживачів, посилення
міжнародної конкуренції, високі вимоги до якості товарів і обслуговування), що
підтверджує актуальність і необхідність просування в практику вітчизняних
підприємств ідей і технологій стратегічного управління, а, особливо, процесами
підвищення рівня прибутковості.
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Відзначимо, що основою вибору стратегічних напрямів управління
прибутковістю підприємства є стратегія підприємства, точніше, система стратегій,
що включає ряд взаємозалежних конкретних стратегій. Правильно обрана
стратегія є першим найважливішим результатом і, водночас, ефективним
механізмом стратегічного управління, оскільки вона мобілізує використання
науково-технічного, виробничо-технологічного, фінансово-економічного, соціального й організаційного потенціалів підприємства у визначених напрямках, що
обіцяють досягнення успіху.
Стратегічне управління підвищенням прибутковості не є відокремленим
процесом, а являє собою органічну частину системи управління підприємством
загалом. Цикл стратегічного управління має довгостроковий період і містить у
собі кілька циклів оперативного (середньострокового) управління, а останнє –
кілька циклів поточного (короткострокового) управління, забезпечуючи
безперервність процесу реалізації стратегії. Завдання управління в ході реалізації
стратегії конкретизуються і передаються з контуру стратегічного управління в
контур оперативного, а потім – і в контур поточного управління. У силу цього
стратегічне, оперативне й поточне управління ефективністю формування і
використання прибутку мають єдиний за своєю природою механізм управління
(систему механізмів), що включає економічні, мотиваційні, організаційні та
правові механізми. Створення ефективного механізму управління ефективністю
формування і використання прибутку є, поряд із розробкою стратегії,
найважливішим результатом стратегічного управління.
Більше того, забезпечення динаміки сталого розвитку підприємства
визначається його спроможністю здійснювати фінансування відтворювального
процесу на розширеній основі. А для цього необхідно, насамперед, отримувати
прибуток певної величини та якості, що забезпечує розширене відтворення
підприємства. Результативним елементом стратегічного управління підвищенням
прибутковості є маса і норма прибутку, які становлять потужний важіль
динамічного розвитку його діяльності. Проблематика прибутковості підприємства
охоплює питання його виникнення в процесі функціонування, формування у сфері
обміну і розподілу та використання для капіталізації прибутку. Для вирішення цих
проблем потрібно системно досліджувати прибутковість підприємства як процес,
його складові елементи, їх чітку цілеспрямовану взаємодію для функціонування,
розвитку та забезпечення високого результату, сучасні альтернативні стратегії
підвищення прибутковості та заходи з її забезпечення. Значна роль прибутку в
розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників та працівників
визначають необхідність ефективного і безперервного управління ним. Причому
управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття ефективних
управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування та
розподілу і використання на підприємстві в поточному та перспективному періоді
[2, с. 161-171].
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Кожна сформована стратегія підприємства є продуктом суб’єктивного
сприйняття умов середовища, можливостей і цілей суб’єкта ринку. Реалізація
стратегій також здійснюється у режимі суб’єктивного розуміння шляхів
досягнення бажаного результату. Результатом викладених узагальнень слугують
наступні висновки: (1) основою вибору стратегічних напрямів підвищення
прибутковості є формування і реалізація стратегії суб’єкта ринку; (2) стратегічне
управління ефективністю формування і використання прибутку реалізується через
систему стратегічних моделей, вибір яких обумовленій імперативами зовнішнього
середовища і можливостями та потребами суб’єкта ринку; (3) поняття стратегії як
продукту реалізації стратегічного управління ефективністю формування і
використання прибутку визначається у відповідності до суті кожної моделі
стратегічного управління.
В умовах ринкових відносин діяльність підприємств залежить від
конкурентного середовища і зміни кон’юнктури товарного ринку; з метою
досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати
власну стратегію розвитку.
У процесі функціонування перед суб’єктами господарської діяльності
постають різні проблеми, що, в остаточному підсумку, позначалося на зміні
систем управління ефективністю формування і використання прибутку.
Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей діяльності підприємства
викликає потребу змінення пріоритетів при розробці та обґрунтуванні вибору
стратегічних напрямів підвищення прибутковості, що, своєю чергою, обумовлює
зміну технології обґрунтування прогнозних показників його фінансовогосподарської діяльності – від прибутку до обсягу діяльності та асортиментної
структури.
Стратегічне управління підвищенням прибутковості для підприємств є
важливим інструментом ефективного управління, що дозволяє (1) визначити
напрямок поведінки на ринку з врахуванням умов зовнішнього середовища та
вірогідного характеру їх зміни; (2) оцінити конкурентоспроможність та стратегічні
конкурентні переваги; (3) сформулювати глобальну ціль його діяльності; (4)
визначити ресурси, які необхідно залучити для досягнення поставлених цілей та
забезпечити їх найбільш ефективне використання.
Вибір стратегічних напрямів підвищення прибутковості посідає центральне
місце в системі стратегічного управління суб’єктом господарської діяльності.
Відтак, основними передумовами переходу до стратегічного управління у сфері
підвищення прибутковості для підприємства є:
– необхідність реакції на зміни умов функціонування;
– потреба в об’єднанні різних напрямків діяльності в умовах розвитку
процесів децентралізації та диверсифікації (насамперед, конгломератної);
– наявність яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність їхньої
підтримки (у підприємств, що їх мають) або створення їх (в аутсайдерів), посилення
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конкуренції;
– інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв’язків з підприємствами, які
використовують систему стратегічного планування;
– наявність висококваліфікованих менеджерів, здатних вирішувати складні
питання, застосовуючи систему стратегічного управління;
– розвиток теорії та практики стратегічного планування, які допомагають
перейти від методу «проб і помилок» до наукових методів передбачення й
підготовки майбутнього та до майбутнього;
– наявність доступної інформації (глобальних інформаційних мереж) для
вивчення сильних і слабких сторін підприємства, зовнішнього середовища та умов
конкуренції;
– посилення інноваційних процесів, генерація та швидке освоєння
підприємствами нових ідей [1, с. 77-98; 3, с. 74-79].
Таким чином, систему стратегічного управління прибутковістю підприємства
варто розглядати як базову основу для формування конкурентоспроможного та
фінансово стійкого стану, на якій утверджується уся сукупність засобів та
інструментів адміністрування бізнес-процесів. Така система є постійною зміною у
міру розвитку ринкових відносин, трансформації моделі конкуренції і тому
повинна постійно удосконалюватися підприємствами.
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