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Секція 1. Розвиток вітчизняного бізнесу в умовах воєнного стану

Martynko A., Jarosz A.
Opiekun naukowy: Wójcik-Mazur A., dr hab. inż., prof. PCz

Częstochowa University of Technology

ROZWOJ BIZNESU W WARUNKACH STANU WOJENNEGO-
DOTYCHCZASOWE KIERUNKI ROZWOJU UKRAINSKICH

PODMIOTOW GOSPODARCZYCH

Do XX wieku, kiedy to ustanowiono zakaz siłowego rozwiązywania konfliktów
międzynarodowych uznaną od stuleci metodą była wojna. Pomimo powołania
różnych podmiotówmiędzynarodowych, ponoszących odpowiedzialność za
utrzymanie bezpieczeństwa oraz pokoju, na świecie toczy się obecnie wiele
konfliktów zbrojnych. Spór terytorialny, panowanie w regionie, dostęp do surowców
naturalnych, problemy natury religijnej czy też etnicznej, są pobudkami wielu
konfliktów [Jakubowski 2016, s. 71–72].

Uznaje się, że konflikty zbrojne mogą wywierać wiele skutków pośrednich oraz
bezpośrednich. Te drugie wywołują głównie następujące konsekwencje: straty w
ludności, braki w zasobach siły roboczej, wzrost wydatków publicznych (mogące
generować reperkusje makroekonomiczne), obniżenie poziomu życia w wyniku strat
majątkowych i spadku PKB oraz częściowe (niepełne) wykorzystanie własnych
zdolności wytwórczych [Schönfelder 2005, s. 8–16].

Przedsiębiorcy w Ukrainie obecnie funkcjonują w niezwykle trudnych
warunkach i podobnie jak podmioty gospodarcze w innych państwach, w dalszym
ciągu odczuwają skutki pandemii Covid-19 (zgodnie z prognozami ukraińska
gospodarka miała odbudować swoje PKB w okresie dwóch lat). Inwazja zbrojna
wywołana około roku temu oddziałuje na gospodarkę danego kraju [Hordiienko,
Prykhodko 2022; rp.pl], jednakże globalizacja rynków powoduje także
oddziaływanie na inne kraje. Wybuch wojny na terytorium Ukrainy realnie wpływa
na łańcuchy dostaw, logistykę, turystykę, a przede wszystkim na rynek towarowy w
szczególności żywność oraz energię [Ruta 2022, s. 6–80].

Ze względu na trwającą nadal wojnę trudne do ocenienia są długofalowe
konsekwencje, które konflikt ten za sobą pociąga [Hordiienko, Prykhodko 2022].
Stan wojenny charakteryzuje się wieloma ograniczeniami, nakładanymi w celu
sprostania wyzwaniom jakie mu towarzyszą. Dla państwa zmagającego się z wojną
kluczową rolę odgrywają przedsiębiorstwa, które w obecnych realiach zabiegają
głównie o zachowanie działalności gospodarczej. Jednakże jak wynika z badań około
47 % podmiotów gospodarczych zawiesiło bądź też zamknęło swoją działalność.
Przy czym tylko 6 % podmiotów gospodarczych przystosowało się do aktualnej
sytuacji [Mohylnyi i in. 2022, s. 1–3].

Jak pokazują inne badania, ukraiński biznes w dalszym ciągu się rozwija,
jednakże ze względu na współczesne realia, tempo wzrostu jest znacznie wolniejsze
od dotychczasowych założeń [Drabczuk 2022]. Narodowy Bank Ukrainy przewiduje
spadek PKB nawet o jedną trzecią. Prognozy te podyktowane są w głównej mierze
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masowymi atakami na terytorium Ukrainy, co w efekcie zmniejsza potencjał
odbudowy popytu na wybrane usługi (w tym finansowe). Ukraińskie Banki wdrożyły
działania mające na celu zwiększenie odporności na ryzyko operacyjne oraz
zapewnienie stabilności finansowej. Działania te umożliwiają również
przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w turbulentnym i
nieprzewidywalnym otoczeniu [bank.gov.ua].

Dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą wojna kreuje
prawdopodobnie najmniej przyjazne warunki dla biznesu. Aczkolwiek historia
dowodzi, że od każdej reguły istnieją wyjątki, ponieważ popyt na niektóre produkty
czy usługi (w tym np. pieczywo) będzie istniał bez względu na otaczającą nas
rzeczywistość. Z sondażu opublikowanego przez Europejskie Stowarzyszenie
Biznesu (EBA) wynika, iż najlepiej prosperującymi jednostkami są firmy
informatyczne oraz inne podmioty, których działalność oparta jest na pracy zdalnej.
Jak wynika ze wspomnianego raportu zdecydowana większość takich firm od
wybuchu wojny pozyskała nowych klientów. Podmiotami, które najbardziej
ucierpiały wskutek Rosyjskiej inwazji są mikro i małe przedsiębiorstwa oraz rolnicy
[Drabczuk 2022]. Jednostki, które będą nadal funkcjonowały po zakończonej inwazji
nieprzyjaciół, mogą stać się siłą napędową dla kolejnych biznesów, a co w
konsekwencji realnie przyczyni się do odbudowy gospodarki kraju.
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MULTINATIONAL CORPORATIONS: IMPACT ON OTHER COMRANIES

In modern realities, the world economy is constantly changing and acquiring
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new characteristics. For the functioning of the economy of all countries, international
relations  and  connections,  the  implementation  of  international  activities  and  the
strengthening  of  ties  between  leading  companies  are  extremely  important.
Multinationals corporations (MNC) play a key role in both national and international
processes. And every year they become more and more important for the economy of
each country, supporting it and developing it, becoming the basis of their stability and
efficiency.

The  multinational  corporation  is  a  business  organization  whose  activities  are
located in more than two countries and is the organizational form that defines foreign
direct  investment.  This  form  consists  of  a  country  location  where  the  firm  is
incorporated and of the establishment of branches or subsidiaries in foreign countries.

MNCs  form  the  most  powerful  business  groups,  placing  individual  stages  of
production  or  parts  in  the  territory  of  many  countries,  thereby  spreading  their
influence on a  global  scale  and increasing economic dependence.  It  is  explained by
the fact that MNCs have significant financial resources, public relations, and political
lobbies in various regions of the world.

The  role  of  MNCs  in  the  global  economy  is  assessed  by  a  number  of  the
following indicators:

˗ MNCs  control  approximately  2/3  of  world  trade,  and  40  %  of  this  trade  is
conducted within TNCs;

˗ MNCs account for about half of world industrial production;
˗ about  10  %  of  all  employees  in  non-agricultural  production  work  at  MNC

enterprises (of which almost 60 % work in parent companies, 40 % – in subsidiaries);
˗ MNCs  control  approximately  4/5  of  all  patents,  licenses  and  know-how

available in the world.
Previous studies have found that

a few TNCs own large chunks of the
world's  economy,  but  they  included
only  a  limited  number  of  companies
and  omitted  indirect  ownerships,  so
could  not  say  how  this  affected  the
global economy – whether it  made it
more  or  less  stable,  for  instance.
From  Orbis  2007,  a  database  listing
37  million  companies  and  investors
worldwide, they pulled out all 43,060
TNCs  and  the  share  ownerships
linking  them.  Then  they  constructed
a  model  of  which  companies
controlled  others  through
shareholding networks, coupled with
each  company’s  operating  revenues,
to  map  the  structure  of  economic
power.

Image 1. The 1318 transnational corporations
that form the core of the economy.

Superconnected companies are red, very
connected companies are yellow.The size

of the dot represent revenue [1]
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The idea that a few bank corporations control a large chunk of the global
economy has been spreading among scientists and society for a long time. The study,
by a trio of complex systems theorists at the Swiss Federal Institute of Technology in
Zurich, is the first to go beyond ideology to empirically identify such a network of
power. It combines the mathematics long used to model natural systems with
comprehensive corporate data to map ownership among the world’s transnational
corporations (TNCs).

The scientists revealed a core of 1318 companies with interlocking ownerships
(see image). Each of the 1318 had ties to two or more other companies, and on
average they were connected to 20. What's more, although they represented 20 % of
global operating revenues, the 1318 appeared to collectively own through their shares
the majority of the world's large blue chip and manufacturing firms – the «real»
economy – representing a further 60 % of global revenues.

When the team further untangled the web of ownership, it found much of it
tracked back to a «super-entity» of 147 even more tightly knit companies – all of
their ownership was held by other members of the super-entity – that controlled 40 %
of the total wealth in the network. In effect, less than 1 % of the companies were able
to control 40 % of the entire network. Most of them are financial institutions. The top
20 included Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, and The Goldman Sachs Group.

So, in this way MNCs hinder the development of small and medium-sized
businesses. They monopolize market, setting their own prices, which harms both
domestic entrepreneurship and some sections of the population.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Зміна політичної ситуації у світі, викликана агресивним вторгненням росії
в Україну, актуалізувала роль зовнішньоекономічної діяльності як на макро-,
так і на мікрорівні.

Дослідження специфіки зовнішньоекономічної діяльності здійснювали в
своїх працях такі вчені, як: О. Баула, Т. Васильців, В. Ганін, В. Губенко,
І. Дахно, М. Дідківський [1], О. Кириченко, Е. Ковтун, Ю. Козак,
Н. Кондратенко, О. Лєгостаєва, Л. Лігоненко, Н. Логвінова, А. Кредісов,
А. Мазаракі, С. Маталка, В. Орлов, Т. Павлюк та ін. При цьому
зовнішньоекономічна діяльність розглядалася науковцями як на макрорівні – як
спосіб реалізації міжнародних економічних відносин, так і на мікрорівні –

https://www.newscientist.com/article/mg21228354-500-revealed-the-capitalist-network-that-
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безпосередньо як діяльність, яку організують суб’єкти ЗЕД у взаємодії із
зарубіжними партнерами.

На макрорівні розвиток зовнішньоекономічної діяльності дозволяє
говорити як про економічні наслідки (поповнення державного бюджету країни,
розвиток експортного потенціалу, оновлення техніко-технологічної бази,
модернізація виробництва, поширення передового управлінського досвіду,
стимулювання впровадження інновацій, формування припливу іноземних
інвестицій та ін.), так і про соціальні (підвищення іміджу країни та вітчизняних
товаровиробників, підвищення соціально-економічної результативності
діяльності вітчизняних суб’єктів ЗЕД та, відповідно, добробуту їх працівників,
сприяння енерго- та ресурсоощадливості, поширення практик дбайливого
ставлення до довкілля, підвищення рівня культури споживання вітчизняного
населення та ін.).

Зовнішньоекономічну діяльність підприємств ототожнюють зі здійсненням
експортних та імпортних торговельних операцій, оскільки на ці операції
припадає майже 80 % усіх здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності
операцій [2, с. 36]. Такий підхід є дещо спрощеним. Узагальнення літературних
джерел дозволяє виділити такі ознаки дефініції, як:

˗ це діяльність підприємства-суб’єкта ЗЕД шляхом виконання ним низки
організаційно-економічних та комерційних функцій;

˗ ЗЕД здійснюється в нормативно-правовому полі (як нашої держави, так і
держав походження іноземних партнерів);

˗ стратегія зовнішньоекономічної діяльності відіграє роль орієнтира у
планування та реалізації прагнень підприємства до виходу на зовнішні ринки;

˗ ця діяльність потребує взаємодії та співпраці із зарубіжними
партнерами.

До видів діяльності, здійснюваних суб’єктами ЗЕД, можна віднести:
˗ експорт та імпорт товарів (включаючи реекспорт та реімпорт), робочої

сили та капіталів, товарообмінні операції;
˗ надання послуг (експорт та імпорт послуг) іноземним партнерам;
˗ навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;
˗ наукова, науково-технічна, виробнича, науково-виробнича, навчальна та

інша кооперація (співпраця та взаємодія) з іноземними контрагентами;
˗ міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у

випадках, які передбачені законами України;
˗ інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним

законодавством України.
Очевидно, що зовнішньоторговельна діяльність є лише одним з видів, хоч і

найбільш поширеним, зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Зовнішньоекономічна діяльність займає особливе місце в умовах

поглиблення інтеграційних процесів, визначає передумови активного розвитку
підприємств, і це надає конкурентні переваги на світовому ринку товарів та
послуг через запровадження комплексу сучасних форм, методів
зовнішньоекономічних зв’язків, вдосконалення виробництва, поліпшення
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якості продукції та послуг.
Внаслідок розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства

можуть забезпечити економічне зростання та ефективність як організаційного,
так і технічного та продуктового розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на розвиток
підприємства (складено на основі [1; 3])

Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
обумовлюється, насамперед, його галузевою приналежністю. Вибір форм
організації зовнішньоекономічної діяльності визначають різні фактори: мотиви
і потреби, які спонукають до участі в міжнародному поділі праці (експорт,
імпорт, залучення іноземних інвестицій, участь у міжнародній кооперації);
ступінь інтернаціоналізації виробничої діяльності (вже бере участь або тільки
має намір включитися в міжнародні операції); методи реалізації продукції:
самостійні експортні операції або через посередників; масштаб підприємства та
обсяг експорту, що визначає кількісні параметри служби управління
зовнішньоекономічною діяльністю; зовнішньоекономічні операції мають
постійний характер або здійснюються час від часу.

Отже, на сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність є однією з
найважливіших складових діяльності підприємства, завдяки вмілому
управлінню підприємство швидко розвивається на зовнішньому ринку, створює
значну конкуренцію іншим підприємствам з аналогічною діяльністю.
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комунікаційних процесів;
˗ впровадження
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ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС
ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Бізнес – певна діяльність, що здійснюється безпосередньо юридичними
особами та підприємцями з метою отримання прибутку в межах закону даної
країни. Ведення будь-якої підприємницької діяльності відіграє вагому роль в
економічному розвитку будь-якої держави, адже саме завдяки оптимальній
роботі бізнесу відбувається формування вагомої частки у структурі ВВП,
наповнення держбюджету та створення робочих місць для населення. Однак,
активні бойові дії на території України, які тривають довгий період часу,
призвели до руйнівного впливу економіки та функціонування бізнесу. З
24.02.2022 року майже 47 % підприємств повністю або майже повністю
припинили свою роботу.  Причинами для цього слугувало багато факторів:
зруйнована інфраструктура, окуповані території, різке зниження попиту на
певні товари чи послуги, проблеми з доставками, тощо. Тому в умовах війни
одним із найголовніших завдань держави є надання ефективної  політичної
підтримки розвитку підприємницької діяльності з метою створення
сприятливих умов для його стабілізації. Отож Верховна Рада України
сформувала заходи, спрямовані на допомогу у веденні бізнесу в умовах
воєнного стану.

На нашу думку, варто розпочати зі змін в сфері оподаткування [1]. З
01.04.2022 року дозволено використання спрощеної системи оподаткування,
тобто встановлено для платників єдиного податку третьої групи ставку в
розмірі 2 % від обороту не більше 10 млрд грн без ПДВ. В свою чергу,
платники першої та другої групи зможуть не сплачувати єдиного податку
взагалі. Застосування даної системи оподаткування доходу передбачає
включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Підприємці
даних груп мають звільнення від сплати:  ЄСВ за працівників,  які були
мобілізовані; штрафів; пені та перевірок по сплаті ЄСВ тощо. Важливим є
зменшення ПДВ на паливо з 20 % до 7 % та скасування акцизу на
нафтопродукти (пальне).

Наступним пунктом є релокація бізнесу. З середини березня 2022 року
Міністерством економіки України була створена програма, яка розрахована на
підприємства, що знаходяться у зоні активних бойових дій або на територіях, де
є загрози. Евакуація здійснюється у безпечні регіони України. Пріоритетними є
стратегічні підприємства та підприємства, які виробляють товари першої
необхідності.

Переміщення відбувається безкоштовно силами АТ «Укрзалізниця» та АТ
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«Укрпошта». Підприємства, які мають змогу самотужки перевезти своє
обладнання, отримають допомогу з логістичних питань. Бізнес, який був
релокалізованим, отримує від держави таку допомогу:

˗ допомогу з перевезенням;
˗ підбір оптимального місця розташування підприємства;
˗ допомогу у розселенні працівників, які переїхали з підприємством та у

пошуку нових співробітників;
˗ підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків

збуту, тощо.
Виноски із Закону України про підтвердження евакуації підприємств під

час війни:
˗ Постанова Уряду № 305 від 17.03.2022 р. [3], яка регламентує

безоплатне перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій
згідно з переліком, який формується Міністерством економіки і передається до
Міністерства інфраструктури;

˗ Розпорядження Уряду № 246-р від 25.03.2022 р. [2], яке передбачає план
невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей
суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза
бойових дій, на безпечну територію.

Важливо відзначити зміни в програмі кредитування. З березня 2022 року
Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 42 банками і
тим самим утворив нову Державну програму «Доступні кредити 5–7–9 %».
Відповідно, державні і комерційні банки мають активізувати кредитну
діяльність, аби тисячі підприємців змогли відновити й модернізувати свою
господарську діяльність, адаптувавши її до нових умов. Кредит зможе отримати
будь-яка українська компанія.

Підприємці можуть взяти позики від 50 до 60 млн грн під 0 %, далі – 5 %.
Сам термін кредитування становить: інвестиційні кредити – 5 років; кредити
для фінансування оборотного капіталу – 3 роки.

Кредитування аграріїв є дуже важливим. Виплати в даному випадку
надаються для здійснення сільськогосподарської діяльності (посівної) на період
воєнних дій. Держава надає кредити малим і середнім аграрним виробникам з
оборотом не більше 20 млн євро в рік. Максимальна сума кредиту до 50 млн
грн в рахунок компенсації відсоткової ставки за кредит. Термін дії кредиту
становить 6 місяців.

Фінансова підтримка є також важливим аспектом. Тому наприкінці червня
2022 року було створено грантову програму для бізнесу – «єРобота» [5]. Ця
дієва допомога від держави була запроваджена для відновлення, створення
власної справи; розширення та розвитку власного бізнесу; утворення нових
робочих місць та здобуття потрібних на ринку праці спеціальностей тощо. В
рамках цієї програми можна отримати такі гранти:

˗ для створення або розвитку власного бізнесу – до 250 тис. грн;
˗ на розвиток власного сільського господарювання (садівництва,

ягідництва та виноградарства ) – до 400 тис. грн за гектар;
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˗ для створення або розвитку переробного підприємства – до 8 млн грн;
˗ для розвитку тепличного господарства – до 7 млн грн за 2 гектари;
˗ конвертована позика для створення чи розвитку підприємства – від 750

тис. грн до 8 млн грн.
Окрім вищенаведених програм, за підтримки Міністерства цифрової

трансформації України створено безліч платформ та маркетплейсів, які
полегшують ведення підприємницької діяльності в багатьох її аспектах. Однією
із найважливіших програм є  «Дія.Бізнес» [4]. Проєкт складається із зручної он-
лайн платформи та значної мережі центрів підтримки. Інформаційний розділ
порталу «Підтримка бізнесу під час війни» містить інформацію про державні
програми бізнесу в умовах військового часу, інформацію про різноманітні
ініціативи підтримки бізнесу. Всі законопроєкти, які були описані вище, можна
знайти в даній програмі. В рамках даної програми також було створено
компенсаційну виплату підприємцям за витрати на оплату праці у розмірі 6500
грн за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб
внаслідок проведення бойових дій.

Варто також зазначити підтримку експортної діяльності підприємств
шляхом розширення переліку товарів, на які надаватиметься дозвіл на їх
експортування [4]. Офіс з розвитку підприємництва та експорту запустив
платформу з актуальною інформацією для українських експортерів, які в змозі
постачати свою продукцію за кордон в теперішніх умовах. Дана програма
допомагає шукати та пропонувати міжнародним компаніям співпрацю з
компаніями, які розташовані на території України, та допомагає українським
підприємцям успішно виконувати міжнародні контракти. Доступною також
стала кредитна програма для фінансування українських експортерів, які через
повномасштабне вторгнення потребують додаткового фінансування для
реалізації експортних контрактів.

Отже, незважаючи на тяжку ситуацію, яка пов’язана з активними
бойовими діями, держава активно підтримує розвиток підприємств в Україні.
Уряд створює передумови для зниження негативного впливу наслідків
погіршення економічного стану країни, створюючи нові закони та програми.
Тому можна стверджувати, що дії держави є цілком раціональними і
спрямовані на успішне відновлення, функціонування та розвиток бізнесу.
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МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Електронна торгівля є невід'ємною частиною економіки більшості країн
світу, особливо в умовах глобалізації, каталізатором економічного зростання
країн, передумовою переходу національних економік на якісно новий рівень
розвитку. Зважаючи на поширення процесів діджиталізації, спостерігається
швидке зростання кількості операцій в електронній комерції. Електронна
торгівля є однією з найшвидше зростаючих галузей у світі, в тому числі і в
Україні. Так, обсяг ринку електронної торгівлі в Україні в 2020 р. збільшився на
40 % порівняно з 2019 р. і склав майже 4 млрд дол. [1].

Розвиток електронної торгівлі в Україні впливає на економічне зростання
країни через збільшення ринку збуту для бізнесу, створення нових робочих
місць та збільшення ефективності виробництва й постачання товарів і послуг.
Крім того, електронна торгівля дозволяє українським виробникам та
постачальникам продавати свою продукцію на міжнародному ринку, що сприяє
зростанню експортного потенціалу України. Розвиток електронної торгівлі
позитивно впливає й на інші галузі економіки, зокрема, на логістику та
транспорт, банківський сектор та інформаційні технології, що сприяє
підвищенню конкурентоспроможності економіки в цілому та залученню
інвестицій.

З метою максимально ефективного використання потенціалу електронної
торгівлі у проєкції економічного зростання України необхідно вирішувати ряд
проблем, пов'язаних зі збільшенням конкуренції на ринку, підвищенням якості
обслуговування, захистом прав споживачів та забезпеченням безпеки он-лайн-
транзакцій. Для цього важливо розвивати регулювання електронної торгівлі,
сприяти розвитку електронної платіжної інфраструктури та забезпечувати
належний рівень кібербезпеки [2].

Аналіз стану, динаміки та детермінант розвитку міжнародної електронної
торгівлі є важливим завданням, оскільки це дає змогу оцінити тенденції
розвитку ринку, спрогнозувати його подальші зміни та визначити фактори, що
впливають на його розвиток. Так, динаміка міжнародної електронної торгівлі на
сучасному етапі характеризується зростанням її обсягів, збільшенням кількості
інтернет-магазинів і зростанням кількості користувачів Інтернету та
електронної пошти. Також можна спостерігати збільшення кількості
електронних платіжних систем і зростання зацікавленості використання
електронних платіжних засобів.

Одним з головних детермінант розвитку електронної торгівлі в Україні є
зростання кількості користувачів Інтернету та підвищення рівня їх довіри до
он-лайн-платежів, можливість порівняти ціни різних продавців. За даними
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Державної служби статистики України,  у  2020  р.  56,5  %  населення України
користувалися Інтернетом [1]. Варто додати, що Китай, наприклад, є лідером на
світовому ринку електронної торгівлі,  фактором чого є висока частка експорту
роздрібних продажів.  Достатньо високі темпи розвитку є і в країнах з
економікою, що розвивається, наприклад, Індії, Індонезії, Північній Кореї (рис.
1).  Одним з визначних факторів зростання торгівлі в цих країнах є висока
чисельність населення та проникнення мобільного Інтернету.  Крім цього,
електронна торгівля має значний вплив на економіку й інших розвинених країн,
зокрема, Японії, США, Німеччини, Великобританії.

Одними з найбільш популярних он-лайн-ринків,  що пропонують
міжнародну електронну торгівлю,  є  Amazon, Ebay та  Aliexpress,  розвиток яких
відбувається надзвичайно швидкими темпами завдяки впровадженню проєктів,
які орієнтовані на конкретні сегменти ринку,  а також за рахунок придбання
інших он-лайн-гравців.  Їхній розвиток призводить до стрімкої глобалізації і
загалом  –  робить інтернет-торгівлю однією з основних світових тенденцій
розвитку економіки.

Рис. 1. Обсяг он-лайн-продажів в країнах-лідерах (побудовано на основі [3])

В умовах ринкових турбулентностей, таких, як економічні кризи, політичні
нестабільності та інші зміни,  міжнародна електронна торгівля може стати
важливим інструментом забезпечення стабільності та розвитку міжнародної
торгівлі.

Водночас, ринкові турбулентності можуть призвести до зменшення довіри
до такого виду торгівлі та збільшення ризиків зловживання електронною
комерцією.

Серед детермінантів розвитку електронної торгівлі в Україні можна
виділити низку проблем,  таких як висока конкуренція,  нестабільність
економічної ситуації в країні,  відсутність регулювання віртуальної валюти та
інші,  через що,  на даний момент,  український ринок електронної торгівлі має
низький рівень розвитку порівняно з розвиненими країнами світу,  такими як
США, Японія та країни ЄС, зокрема:
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1) низький рівень інтернет-приєднання та електронної грамотності серед
населення України;

2) недостатній розвиток інфраструктури електронної торгівлі та системи
он-лайн-оплати;

3) відсутність ефективної правової бази, що регулює електронну торгівлю
в Україні;

4) низький рівень довіри до електронних платіжних систем та віртуальних
магазинів серед українських споживачів;

5) повномасштабна війна рф проти України.
Таблиця 1

Детермінанти розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах
ринкових турболентностей (систематизовано автором за [5])

Фактори впливу Характеристика
Технологічні
інновації

Розвиток нових технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн та
Інтернет речей, може підвищити ефективність та безпеку трансакцій, що
зробить міжнародну електронну торгівлю більш доступною та
привабливою для підприємств та споживачів.

Політичне
середовище

Стабільність та передбачуваність політичного середовища є важливим
фактором для розвитку міжнародної електронної торгівлі. Нестабільність
політичної ситуації, націоналістичні та протекціоністські політичні
позиції можуть знизити довіру до інтернет-торгівлі та зменшити попит на
цю послугу.

Економічне
середовище

Зростання економіки та збільшення доходів населення сприяє збільшенню
попиту на товари та послуги в Інтернеті. Розширення мережі інтернет-
користувачів сприяє розвитку електронної торгівлі та відкриває нові
ринки для підприємств.

Регулювання Різні форми регулювання, такі як мита та тарифи на міжнародну
електронну торгівлю, можуть впливати на здатність підприємств до
здійснення міжнародної електронної торгівлі. Різні правила та норми
можуть зменшити перешкоди для міжнародної електронної торгівлі,
знизити вартість трансакцій та підвищити конкурентоспроможність.

Примітно, що станом на лютий-квітень 2022 р. електронна комерція в
Україні була на максимально низькому рівні, а доходи від неї знизилися на 87
%. Проте, український ринок електронної торгівлі вистояв, адаптувався до
воєнного часу та почав відновлюватись. Так, у травні обсяги збільшилися на 80
%, а у червні-липні становили 90 % порівняно з довоєнними показниками [4].

Поступ електронної торгівлі не матиме значних темпів, якщо не буде
розроблено ефективну стратегію розвитку електронної торгівлі в Україні, що
враховуватиме специфіку національного і міжнародного ринку та потреби
споживачів. Водночас, технологічно-інноваційний розвиток є також чинником
розвитку електронної торгівлі в Україні. Створення та розвиток он-лайн-
платформ і мобільних додатків, забезпечення швидкого та безпечного способу
оплати, а також використання штучного інтелекту, розширеної реальності та
інших новітніх технологій сприяють підвищенню рівня комфорту та
ефективності електронної торгівлі. Покращення логістичної інфраструктури є
драйвером розвитку електронної торгівлі в Україні.
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Отже, національний ринок електронної торгівлі в Україні має великий
потенціал для розвитку, може стати тригером економічного зростання країни,
що пов'язано зі зростанням інтернет-приєднання та електронної грамотності
серед населення, а також зі збільшенням кількості он-лайн-магазинів та сервісів
он-лайн-оплати в Україні.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК
УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сучасні українські підприємства функціонують в доволі складних умовах.
В результаті  повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на
територію України 24 лютого 2022 року 46,8 % підприємств повністю або
частково припинили свою діяльність, 19 % підприємств здійснили релокацію в
межах України або за кордон [1]. Однак, незважаючи на значні фінансові
втрати українських підприємств, багато з них змогли адаптуватися до ситуації і
продовжують функціонувати.

Результати Третього опитування Торгово-промислової палати України
показали, що виробничі очікування бізнесу покращуються. Все більше
приватних підприємств відновлюють повноцінну роботу [6]. Така реальність
вимагає від керівника сучасного підприємства постійно удосконалювати
інструменти менеджменту, що дасть змогу ефективно реагувати на зміни і
загрози зовнішнього середовища. Суттєвою допомогою для кожного керівника
в цій ситуації є застосування інструментів самоменеджменту як засобу
підвищення власної ефективності.

Досліджуючи поняття самоменеджменту, вважаємо за доцільне навести
визначення цього поняття українським науковцем І. Олійником, який
стверджує, що самоменеджмент – це «система способів діяльності, що дозволяє
максимально використовувати власні здібності та ресурси, свідомо та
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раціонально управляти власним життям, професійною кар’єрою, активно та
ефективно впливати на зовнішні обставини» [4, с. 232].

Г. Чайка розглядає самоменеджмент як складну систему формування
філософії життєдіяльності менеджера, пристосованого до реалій сучасності.
Основні складові цієї системи: самоуправління, самореалізація, самопізнання,
самоосвіта, самовиховання. Причому перші дві складових є ключовими для
професійного зростання людини [7].

В сучасних наукових дослідженнях виокремилося два основних напрями
самоменеджменту (рис. 1).

Рис. 1. Основні напрями самоменеджменту (сформовано на основі [2; 3])

Розглядаючи жорсткий самоменeджмент, варто зазначити, що він
передбачає радикальні заходи для того, щоб людинa все встигала. Це пов’язано
із тим, що ефективність кожної людини залежить від розумного використання
його часу і готовності не дозволяти іншим людям його забирати [2]. Щодо
адаптивного самоменeджменту, то це інтeгрована концeпція, зорієнтована на
розкриття внутрішніх мeханізмів повeдінки людини [3, с. 82].

Для реалізації обох напрямів самоменеджменту керівнику необхідно
застосовувати певні технології і методи, що забезпечать його ефективність
(табл. 1).

Слід зауважити, що всі, зазначені в табл. 1 технології і методи
самоменеджменту, здатні підвищити ефективність керівника. Наприклад,
концепція Б. Франкліна, матриця Д. Ейзенхауера, метод Парето, система АБВ-
аналізу, методика «Альпи», метод «помідору» та ін. відносяться до методик
управління часом, техніка «Хронометраж» – до методик обліку часу. І одні, й
інші можуть стати універсальними інструментами побудови свідомої, успішної
стратегії професійної діяльності, а, отже, здатні допомогти керівникам,
особливо топ-менеджменту, ефективно й раціонально використовувати свій час
та організовувати роботу своїх підлеглих.

Таким чином, самоменеджмент є інтегративною системою управління
керівником собою та власною діяльністю, що дозволяє максимально
використовувати власні здібності та ресурси, з метою забезпечення успішної
діяльності підприємства в сучасних умовах.

• В основі цього напряму – технології тайм-
менеджменту. Основний принцип – знання
вартості хвилини продуктивного часу людини
змінює її життя.

Жорсткий самоменеджмент

• Основний принцип – непотрібно змінювати
обставини, потрібно змінити ставлення до
них, а це вимагає управління не часом, а
собою, своїми ресурсами: інтелектуальними,
фізичними, психічними.

Адаптивний
самоменеджмент



28

Таблиця 1
Основні технології і методи самоменеджменту керівника (сформовано

на основі [4, с. 238–239; 5, с. 58–59])
Назва

технології/методу
Коротка характеристика

АБВ-аналіз Визначення пріоритетних цілей управлінської діяльності, класифікація
інформаційних та особистісних ресурсів за пріоритетністю.

Метод Парето Аналіз факторів ефективності управлінської діяльності та оптимізації її
результатів,  вибір мінімуму найбільш важливих дій може значно
підвищити ефективність діяльності та надає можливість отримати
значну частину від запланованого.

Техніка
«Хронометраж»

Виявлення часових витрат шляхом фіксації тривалості дій, що
потребують виконання, визначення ступеня результативності й
фактичного часу для виконання окремих етапів.

Техніка «Матриця
Ейзенхауера»

Розстановка пріоритетів за ступенем важливості та терміновості
виконання певного етапу.

Техніка «SWOT-
аналіз»

Виявлення факторів внутрішнього та зовнішнього впливу на якість
управлінської діяльності за категоріями: Strengths (сильні сторони),
Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості, ресурси), Threats
(загрози, перешкоди).

Діаграма Ганта Планування етапів роботи за двома осями: завдання і підзавдання, що
входять до плану, розміщені по вертикалі; часова шкала задана по
горизонталі, один із способів графічного подання часових рамок
виконання завдань, де кожна лінія діаграми подає один процес,
накладений на часову шкалу.

SMART Перелік цілей з прогнозованим результатом, оцінка можливості їх
досягнення, точних термінів виконання.

Концепція
Б. Франкліна
«Піраміда життя»

Масштабні завдання дрібняться на менш значущі, які, у свою чергу,
поділяються на підзавдання.

Метод Альпи Оцінювання власного бюджету часу, планування завдань, їхньої
тривалості, можливості делегування, організації їхнього виконання та
контролю за ефективністю кожного з етапів управління часом.

Інтелект-карти
Т. Б’юзена

Методика планування діяльності, яка передбачає створення візуальної
ієрархічної моделі власних цілей та завдань. Це дозволяє розділити
велику мету на окремі завдання та послідовно їх виконувати.

Метод
«помідора»

Цей метод передбачає певний часовий ритм інтенсивної діяльності, який
достатній для запобігання втоми, водночас, для активного протікання
розумового процесу й отримання задовільного результату. Після
повного занурення в роботу (25 хв.), якщо навіть вона незавершена,
передбачається перерва на 5 хв.

Метод «слона»
або «салямі»

Розподіл крупних і складних завдань на менші та поступове виконання
їх. Під час цього необхідно так планувати власну діяльність, щоб кожен
день можна було «з’їсти» хоча б одну частину.

Метод «з’їсти
жабу»

Першочергове виконання найскладніших і найбільш неприємних
складників завдання.

Метод
«швейцарського
сиру»

Метод організації виконання складних і неприємних завдань. Він
передбачає відмову від поетапного та послідовного виконання.
Починати такі справи доцільно з найцікавіших і найпростіших
складників, поступово переходячи до більш складних.
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Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

З 24 лютого 2022 року до сьогодні російські загарбники продовжують
терористичну війну проти цивільного населення України. Війна спричиняє
безпрецедентне збільшення бюджетного дефіциту. В перший місяць війни
більш ніж 80 % підприємств скоротили чи призупинили свою діяльність або
повністю закрилися. Велика кількість підприємств були вимушені
переміститись в більш безпечні регіони країни, через що були зменшені обсяги
виробництва. Деякі компанії стали недоцільними в умовах війни та припинили
свою діяльність. Війна змінила напрям розвитку бізнесів, в країні з’явились
нові потреби та збільшився попит на товари, які неактуальні у мирний час, тому
підприємства змінюють свою діяльність.

Український бізнес внаслідок російської агресії зазнав збитків на $13 млрд.
За підсумками 2022 року, щонайменше 109 великих та середніх підприємств
зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого
росією 24 лютого 2022 року. Це оцінка експертів проєкту «Росія заплатить»
KSE Institute (аналітичний центр при Київській школі економіки). Загальна
сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-
підприємців оцінюється в $13 млрд. З них $9 млрд – частка збитків великих та
середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають $33,1 млрд. А необхідна
сума для відновлення підприємств – $24,9 млрд [1].

Умовно економіку держави в воєнний стан можна розділити на три типи:

https://careerhub.in.ua/doslidzhennya-analiz-aktualnogo-stan/.
https://ucci.org.ua/press-center/business-news/ukrayinskii-biznes-v-
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1. Економіка, яка присутня у тих містах, де ведуться активні бойові дії.
Вони є основним замовником послуг.

2. Економіка тих міст,  у яких є ризик бойових дій.  Бізнес в цих містах
продовжить працювати, однак, розвиватися не буде.

3. Економіка міст, які знаходяться далеко від передової. В цих регіонах
знаходяться багато тимчасово переміщених осіб. Ці особи створюють більший
попит на товари і послуги. Центр розвитку економіки змістився на захід
України. Основною частиною економічного забезпечення бюджету є
підприємства саме на заході країни. Отже, бізнес в цій частині країни
розвивається набагато краще, аніж в прифронтових зонах.

Одним з дієвих інструментів розвитку економіки країни і стимулювання
бізнесу є податкові інструменти. Їхня основна мета полягає у підтриманні
ліквідності платників податків. Верховна Рада терміново 15 березня ухвалила
законопроєкт № 7137-д, який спрямований на податкове стимулювання бізнесу
в умовах воєнного стану [2]:

˗ фізичним особам і підприємства, оборот яких складає до 10 млрд грн,
сплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2 % за правилами, які
встановлені для 3-ї групи платників податків;

˗ для ФОП 1-ї і 2-ї групи сплата єдиного податку є добровільною;
˗ зниження ПДВ до 7 % і звільнення від акцизу з пального (зокрема, і на

його імпорт),а також відміна акцизів на нафтові продукти;
˗ звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за

прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит;
˗ обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами

мінімальної заробітної плати;
˗ збільшення рентної плати за видобуток копалин;
˗ звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від

військової агресії;
˗ надання прав на податкову знижку в обсязі 16 % (замість наявних 4 %)

на пожертвування неприбутковим організаціям;
˗ підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за

найманих працівників, які були призвані до лав Збройних Сил України та
тероборони.

Серед топ-5 видів економічної діяльності у рейтингу з минулого року
залишилася тільки торгівля, яка все ще найбільш популярна. Інші популярні
види економічної діяльності під час війни: благодійність, надання інших видів
послуг (здебільшого мова про ремонт комп’ютерів та іншої техніки), переробна
промисловість, діяльність у сфері адміністративних і допоміжних послуг.

Водночас, українці зареєстрували понад 10000 компаній у Польщі з
початку цього року. У тому числі 9829 компаній – після 1 березня, повідомляє
Business Insider Polska. Кожна четверта компанія займається будівництвом
(найчастіше виконанням будівельно-оздоблювальних робіт). 16 %
новостворених бізнесів – ІТ-компанії, 7 % – транспортні та логістичні компанії
(таксі, вантажні перевезення, склади).
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Але якщо спостерігати за самим бізнесом в Україні, не все втрачено.
Українські «Нова Пошта» та «Львівські круасани» уже відкрились у Польщі:
«Нова пошта» запустила 2 відділення у Варшаві, «Львівські круасани»
відкрилися у Зґожелеці та Вроцлаві. «Нова пошта» хоче розширюватись на
Краків, Вроцлав, Жешув та Познань.

І не тільки великий бізнес: згідно із дослідженням Mastercard SME Index,
28 % українських суб'єктів МСБ, що працюють під час війни, вже розширили
свою діяльність на закордонного споживача.

Згідно із опитуванням «Дія. Бізнес», найбільше хочуть розвивати експорт
виробники меблів (50 % опитаних), підприємства легкої промисловості (37 %)
та машинобудування (27,7 %), надавачі послуг з маркетингу, консалтингу та
дизайну (24,4 %). Виходить, що падіння економіки не заважає бізнесу виживати
у нових обставинах [3]. Навпаки, війна змусила українських підприємців
масштабуватися на внутрішньому ринку, проводити експансію на інші ринки
всередині країни та поза нею, посилювати експорт або взагалі запускати його.

Отже, незважаючи на нелегкі часи, бізнес в Україні повинен продовжувати
розвиватися для того, щоб підтримувати її економіку.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Сьогодні Україна переживає надзвичайно важкий період своєї
незалежності. Вже майже рік усі українці протистоять вторгненю росії на
терени нашої держави. Щоденні обстріли, вимкнення електропостачання
негативно впливають як на людей, так і на функціонування та розвиток усіх
суб’єктів бізнесу і завдають нищівних руйнувань економіці. В той же час,
робота українського бізнесу під час війни є особливо важливим джерелом
наповнення держбюджету та створення робочих місць. Тому для України наразі
особливо актуальними є розробка та реалізація обґрунтованої та ефективної
державної політики підтримки розвитку бізнесу з метою створення
сприятливих умов для його організації та ведення. Велика частина підприємств
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опинилась на окупованих територіях або на територіях, які перебувають
щоденно під обстрілами. Деякі підприємства-гіганти, такі як Металургійний
комбінат «Азовсталь» були вщент зруйновані та припинили своє існування.
Деякі підприємства переїхали на більш безпечні території. Для прикладу,
підприємство «Гуляйполе», яке переїхало на Тернопільщину, взявши з собою
своїх технологів, своїх інженерів та їх сім'ї, які також переїхали на
Тернопільщину, вже продовжує свою діяльність, тим самим забезпечивши нові
робочі місці для місцевих жителів, так і для осіб, які були змушені покинути
своє постійне місце проживання.

За даними досліджень Європейської бізнес-асоціації, у березні 42 %
підприємців взагалі припинили свою діяльність; близько третини – зупинили
роботу тимчасово, плануючи відновити бізнес-діяльність; у повному обсязі
працювали лише 13 % малого та середнього бізнесу. Результати другої хвилі
опитування Європейської бізнес-асоціації серед представників малого і
середнього бізнесу свідчать, що у квітні-травні кількість непрацюючих
представників бізнесу скоротилася з 42 до 25 %; 17 % вже відновили роботу
після тимчасового припинення і ще 23 % готувалися до відновлення. Також
збільшилася кількість підприємців, що працюють у повному обсязі – з 13 до 20
%. За перші три місяці війни динаміка реєстрацій нового бізнесу вже
наблизилася до 53 % від довоєнного аналогічного періоду березня-квітня 2021
р. За травень 2022 р. цей показник вже зріс до 78 % [1].

Понад 307 тис. мікропідприємств (не враховуючи ФОП) повідомили про
середні прямі втрати в сумі близько 40 тис. дол. США, кожне з майже 48 тис.
малих підприємств мало втрати в середньому розмірі понад 300 тис. дол. США,
а майже 18 тис. середніх підприємств визначили прямі втрати в середньому
близько 2 млн дол. США на одного суб’єкта господарювання. Таким чином,
загальна сума втрат українського бізнесу може складати від 64 до 85 млрд дол.
США [2, с. 441]. Та, незважаючи на своє скрутне становище, майже 70 %
діючого бізнесу долучилось до волонтерської діяльності на підтримку ЗСУ.

Держава не залишила своїх громадян та власників підприємств
напризволяще, прийнявши низку законів для підтримки бізнесу та держави. Для
відновлення платоспроможності бізнесу та повернення на довоєнний рівень
розвитку потрібен буде час, оскільки війна суттєво виснажила в економічному
плані більшість суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим постає питання
необхідності пролонгування податкових реформ щодо нарахування та сплати
єдиного податку і на певний період у післявоєнний час.

Одним з найважливіших законів є закон про скасування мита на певні
товарні групи, що дозволяє вітчизняним підприємствам економити на сплаті
митних платежів та спрямувати кошти для підтримки працівників, зокрема, та
бізнесу в цілому. Загалом, впровадження державної підтримки розвитку
підприємницької діяльності в Україні має передбачати:

˗ стратегічне бачення завдань, пріоритетів та ключових і важливих для
суспільства напрямів діяльності та управлінських дій з боку органів публічної
влади;
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˗ поетапний підхід до стимулювання малого підприємництва на рівні
держави, регіонів, територіальних громад з урахуванням нагальних потреб
територій та секторів.

Підсумовуючи все вищесказане, ми можемо зробити висновок, що війна є
надзвичайно виснажливим процесом для економіки. Та наша держава робить
багато для того, щоб забезпечити громадянам фінансову та економічну
підтримку, якнайшвидше відновити усі об’єкти критичної інфраструктури,
забезпечити мирне та комфортне життя в Україні.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Сучасний етап розвитку глобальних суспільно-економічних процесів
відзначається інтенсифікацією міжнародних відносин та поглибленням
взаємозв'язків й співпраці між країнами у фінансовій, соціальній, науково-
технічній, культурній та інших сферах життєдіяльності суспільства.
Формування спільного світового економічного простору забезпечує якісно нові
можливості й для розвитку прикордонних територій на основі впровадження
програмних документів та реалізації відповідних фінансових інструментів
співпраці. Досвід співпраці між країнами у ретроспективі дозволив сформувати
достатній арсенал засобів й набути значного досвіду у сфері реалізації
транскордонних проєктів і програм, однак, сучасний високодинамічний
інтеграційний простір зумовлює актуальність пошуку й розробки новітніх
концептуальних підходів до розвитку транскордонного співробітництва (ТКС).

І. Є. Журба здійснив дослідження економічних засад транскордонного
співробітництва і обґрунтував модель функціонування світового господарства
на засадах коопетиції – парадигмі транскордонного економічного розвитку.
Згідно із концепцією коопетиції, розвиток опирається на одночасній
конкуренції та кооперації, у процесах якої беруть участь різні суб'єкти,
наприклад, підприємства, громадські організації, наукові установи, центральна
та місцева влада. Автор сформував концептуальні положення й парадигму
транскордонного регіонального розвитку з констатацією таких ключових засад:
1) транскордонний регіон є основою єврорегіону та міжнародних економічних
зв'язків; 2) транскордонний регіон функціонує як відкрита система із світовим
економічним середовищем; 3) якісні перетворення міжгалузевих пропорцій
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можливі на основі зміни технологічних устроїв; 4) відхід від галузевого погляду
на економіку транскордонного регіону; 5) відповідність сучасним процесам
трансформації світового господарства; 6) зростання ролі соціально-
економічних пріоритетів людського капіталу; 7) стратегічне управління
розвитком регіонів на основі інноваційної економіки [1, с. 103].

Проте, в такому підході не враховані основні напрями нового регіоналізму
й «Нової парадигми регіональної політики», яка передбачає новітні засади
регіонального управління, інноваційність у фінансовому та інвестиційному
забезпеченні з врахуванням існуючих територіальних потенціалів.

Фінансове забезпечення ТКС слід здійснювати в контексті реалізації чітко
сформульованої мети й цільових орієнтирів, а саме: формування обсягів
фінансових ресурсів, достатніх для реалізації поточних та стратегічних цілей і
завдань розвитку ТКС. Така мета є обгрунтованою, оскільки в рамках розвитку
ТКС використовується лише незначна кількість з існуючих фінансових
інструментів, методів й форм реалізації співпраці. В умовах сьогодення слід
використовувати дієві механізми, які забезпечать акумуляцію фінансових
ресурсів, фінансування й співфінансування як поточних, так і стратегічних
цілей ТКС. Слід зазначити, що фінансові можливості комерційних структур та
організацій загалом не використовуються для реалізації стратегій розвитку
ТКС, оскільки вони не є бенефіціарами в рамках програми ТКС «Польща-
Україна-Білорусь» 2014-2020, що не дозволяє їм стати виконавцями проєктів
ТКС. Транскордонна політика, як і транскордонна стратегія, не стали
інноваційно-інвестиційними інструментами розвитку і залишаються лише
механізмами фінансування розвитку регіонів шляхом міжнародної технічної
допомоги.

Відповідно, основними завданнями концепції визначено:
˗ реалізацію основних засад Державної регіональної політики та політики

розвитку регіонів та територіальних громад-учасників ТКС;
˗ розвиток механізмів та інструментів фінансового забезпечення ТКС;
˗ поглиблення ступеня інституціоналізації ТКС шляхом створення вільних

економічних зон, єврорегіонів, технопарків  тощо;
˗ акумуляцію і цільове використання фінансового та інвестиційного

потенціалу ТКС;
˗ вдосконалення методів мінімізації ризиків та загроз фінансово-

економічній безпеці ТКС з акцентом на адміністративно-силовий бар'єр
кордону.

Цільові орієнтири концепції – це не лише стабільне та ефективне
використання наявних фінансових ресурсів, але і розроблення, виявлення та
залучення потенційних фінансових інвесторів, забезпечення збалансованості
фінансових ресурсів з позицій потреб, можливостей фінансування та
достатності для реалізації визначеної мети й тематичних цілей.

Об'єктами фінансового забезпечення вважаємо ключові сфери діяльності в
рамках тематичних цілей на засадах стабільності, надійності та безпеки
транскордонного руху капіталів.
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При обґрунтуванні системи фінансового забезпечення транскордонного
співробітництва, на нашу думку, передусім, доцільно виходити із його
функціонального призначення, яке визначено як процес, який передбачає
реалізацію фінансових відносин щодо мобілізації та ефективного використання
наявних, виявлення й залучення потенційних фінансових ресурсів
транскордонних регіональних суб'єктів у системі міжнародних відносин у
межах компетенцій, визначених їх національним законодавством. Це, зокрема,
територіальні громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої
влади України та територіальні громади, відповідні органи влади інших держав.
Акумуляція фінансових можливостей є основою реалізації економічних
процесів, запланованих соціальних програм, проєктів, підтримки стабільного
функціонування інфраструктури та підвищення життєвого рівня населення на
відповідній прикордонній території.

Отже, основою фінансового забезпечення транскордонного
співробітництва є наявні та потенційні фінансові ресурси, які достатньо
диверсифіковані, залучаються із різних джерел фінансування,
характеризуються різноманітними формами та принципами акумуляції, що
відображає специфіку такої співпраці та особливі форми її реалізації. Це
зумовлює необхідність окреслення чітких цільових орієнтирів процесу
формування та використання фінансових ресурсів з базуванням на
комплексному підході до фінансового забезпечення транскордонного
співробітництва.

В концептуальному аспекті фінансового забезпечення ТКС основними
джерелами фінансування вважаємо: кошти державного бюджету; кошти
місцевих бюджетів; міжнародну допомогу; кредитні транскордонні ресурси
міжнародних організацій; цільові банківські кредити; ресурси суб'єктів
економіки, гранти та інші фінансові інструменти.

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва чітко
регламентує механізм фінансового забезпечення програм і проєктів, що
базується на низці інструктивних матеріалів, а саме: Положенні про порядок
підготовки проєктів (програм) транскордонного співробітництва, Положенні
про порядок конкурсного відбору проєктів (програм) транскордонного
співробітництва, Типовій методиці відбору проєктів (програм)
транскордонного співробітництва тощо.

Вважаємо, що транскордонне співробітництво повинно базуватися на
диференційованих інструментах та джерелах фінансування, які мають
охоплювати не лише бюджетне фінансування з боку України, але й залучення
коштів через відповідні фінансові інструменти в рамках Європейського
сусідства та Європейського фонду регіонального розвитку.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Розвиток банківської системи тісно пов'язаний із створенням ефективного
механізму управління банківською діяльністю, ефективної системи нагляду,
контролю та фінансової безпеки. Це вимагає поглибленого вивчення основ
сучасної банківської системи, характеру та особливостей її функціонування в
умовах ринкової економіки, наслідування та вивчення світового досвіду,
розуміння можливості розвитку фінансово-кредитної системи країни.
Сьогодні українська банківська система є важливою частиною фінансової
системи країни, важливою ланкою господарського механізму, і її
реформування передує змінам в інших галузях економіки [1, с. 10]. Для
нормального функціонування національної банківської системи важливою є
ефективна законодавча база, що регулює правовий статус банків та банківську
діяльність у суміжних сферах.

Банківська справа в Україні є домінуючою ланкою фінансової системи та
основним центром перерозподілу фінансових ресурсів. Враховуючи
економічне зростання України, а також можливість виходу на міжнародні
фінансові ринки та активну участь у переході до глобалізації, актуальним є
забезпечення її стабільного розвитку.

Розвиваючи банк, важливо розробити та дотримуватися принципів, які
допоможуть банку розвиватися ефективно. Ці принципи повинні бути
простими і зрозумілими суб'єктам управління, постійно перевірятися
практикою. Відповідність принципам – це дотримання певних правил і норм,
які сприяють ефективній діяльності. Вони мають базуватися на аналізі
поточної економічної ситуації та фінансово-кредитної системи, проблем,
завдань і пріоритетів розвитку банку, потреб споживачів, працівників,
держави та власників банку [2, c. 32]. Розвиток банківської справи України
здійснюється за принципом динаміки і спрямований на задоволення потреб
безперервного обігу грошового капіталу, забезпечення доступу підприємств
до державного фінансування, створення надійних умов для ощадного бізнесу з
метою накопичення заощаджень в народному господарстві.

Банківська діяльність в Україні зазнала значного впливу процесу
глобалізації. Зокрема, основні причини великих змін у банківській галузі
включають:

1) зростання попиту на банківські послуги;
2) відсутність можливостей повної закритості національної економіки

для іноземного капіталу, оскільки все більше банків відкривають філії за
кордоном, що призводить до посилення конкуренції між ними;

3) корекція стратегії банку в основному зумовлена не тільки
національною економікою, а й змінами світової економічної ситуації;
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4) підвищення рівня інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи
банку, розширення обсягів та підвищення якість обслуговування клієнтів. Це
також важливий фактор ринкової конкурентоспроможності [3, с. 15].

Банківська справа є невід’ємною частиною фінансової системи країни, а
стабільність і надійність її діяльності є ключовими умовами економічної
безпеки України. Як показали дослідження сучасного стану банківської
діяльності, основними чинниками, що негативно впливають, є: військово-
політична нестабільність, тіньова економіка, зниження довіри до банків та
спектру пропонованих ними продуктів тощо.

Для вирішення проблем поточного розвитку банківської системи та
стабілізації умов її функціонування необхідно вжити низку заходів,
спрямованих на: запровадження нових депозитних схем, реструктуризацію та
ліквідацію банків. Необхідно запроваджувати та виконувати нормативно-
правові акти НБУ щодо регулювання діяльності комерційних банків та
створювати умови для залучення інвестицій у вітчизняну банківську систему в
межах, що не спричиняють значних фінансових ризиків [4, c. 45]. Очікується,
що банківська сфера зосередиться на зростанні обсягів кредитування. Це
зумовлено більшим накопиченням ліквідності в банківській системі, більшими
залишками на рахунках та зростанням інвестицій банків у державні облігації.
Тому для того, щоб дати українським банкам конкурентну перевагу, потрібно
розширити кредитну програму. Відсутність реформ обмежує можливості для
економічного розвитку. Через низький рівень економічної активності банки
зіткнулися з браком якісних позичальників і перспективних програм
кредитування. З метою підвищення фінансової стійкості українських банків та
забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи Національному
банку України, як головному регулятору всієї банківської системи, необхідно
в майбутньому вжити ряд заходів:

˗ щорічне тестування банків незалежними аудиторами та аналіз якості їх
активів. Надалі НБУ має забезпечити повну прозорість діяльності та
фінансового стану банківських установ;

˗ сприяння подальшому зменшенню кількості банків, які з'являються на
ринку в результаті злиття.

Отже, можна зробити висновок, що вирішення поточних проблем
банківської діяльності в Україні потребує комплексу заходів щодо
забезпечення загальної економічної стабільності, відновлення довіри до
банківського сектору та підвищення ефективності банківського сектору.
Нагляд за банківською системою здійснює НБУ. Реалізація запропонованих
заходів дозволить мінімізувати вплив негативних чинників та окреслити
умови для подальшого розвитку банківського сектору України.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Світова практика управління розглядає соціальну відповідальність
підприємств як ефективний регулятор взаємовідносин між суспільством,
бізнесом та державою. Європейська комісія визначає КСВ як «відповідальність
підприємств за їхній вплив на суспільство». Філіп Котлер трактує КСВ як
включення в стратегію компаній соціально відповідальних підходів.
Розглядаючи різні підходи до визначення соціальної відповідальності бізнесу,
можна зробити висновок, що вона передбачає діяльність компаній, спрямовану
на формування позитивного впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище [1].

З кожним роком кількість компаній, що публічно висвітлюють реалізацію
принципів соціальної відповідальності, динамічно збільшується. При цьому
спостерігається еволюція напрямів соціальної відповідальності бізнесу. На
початковому етапі компанії зосереджували увагу на екологічній
відповідальності. На другому етапі спостерігалося тяжіння до філантропії,
громадської діяльності та волонтерства, на третьому – посилювалася
важливість соціальної відповідальності, на четвертому – спостерігається
врівноваження бізнесу та суспільства. Нова ера корпоративної відповідальності
характеризується поєднанням екологічної, соціальної, фіскальної
відповідальності та відповідальності перед персоналом [1].

Соціальна відповідальність бізнесу – це win-win, – ситуація, коли усі
переможці, адже стійка та відкрита глобальна економіка – саме те середовище,
де бізнесу, ринку праці та суспільству загалом комфортно розвиватись.

Тенденції розвитку як великих міжнародних підприємств, так і невеликих
регіональних свідчать про переосмислення ними їх взаємодії з середовищем, в
якому вони функціонують. Основним завданням такої взаємодії є краще
реагування на потреби споживачів, партнерів, суспільства та довкілля.

Під час війни компанії можуть зосередитись на реалізації соціально
важливих проєктів, спрямованих на поліпшення життя людей та розвиток
суспільства, зокрема:

˗ забезпечення доступної медичної допомоги: компанії можуть сприяти
розвитку медичних закладів та наданню необхідної медичної допомоги для
поранених та хворих;

˗ підтримка військових та їхніх родин: компанії можуть допомагати
військовим та їхнім родинам, надаючи фінансову допомогу, робочі місця,
доступ до освіти та інші пільги.
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Отже, соціальна відповідальність бізнесу відіграє важливу роль в
забезпеченні добробуту людей та розвитку суспільства під час війни.

Український бізнес, незважаючи на важкі умови для здійснення своєї
діяльності, активно запроваджував соціальні проєкти для підтримки населення
під час війни в Україні. Топове видання України про маркетинг та комунікації
MMR за підтримки головного ділового порталу Delo.ua презентував спецпроєкт
«Відповідальна країна», мета якого – розказати про найкращі КСВ-ініціативи,
обговорити з експертами актуальні питання цього напряму та презентувати
найкращі кейси українського бізнесу. У даному проєкті було виділено наступні
номінації для КСВ-ініціатив українського бізнесу:

˗ бізнес на допомогу ЗСУ;
˗ підтримання спорту та фізичної культури;
˗ підтримання дітей та молоді;
˗ підтримання освіти та культури;
˗ співпраця бізнесу та благодійних фондів;
˗ корпоративне волонтерство;
˗ корпоративний благодійний фонд;
˗ власні проєкти благодійних фондів;
˗ співпраця бізнесу та держави [1].
Загалом було подано понад 80 КСВ-кейсів від представників великого

бізнесу України, що працюють у різних галузях економіки.
В умовах тотального дефіциту коштів у держави великий внесок у

боротьбу з російською навалою та подолання її наслідків робить бізнес.
Сплачувати податки наперед, закупляти техніку й амуніцію для армії,
допомагати мільйонам українців, які постраждали від бойових дій і потребують
підтримки, – далеко невичерпний перелік практик, які з повним правом можна
віднести до КСВ воєнного часу [2].

Цікавими кейсами з КСВ воєнного часу є соціальні проєкти наступних
компаній:

1. Корпорація «АТБ». Супермаркети мережі оперативно відкриваються у
звільнених українських містах. Для мешканців Куп'янська на Харківщині та
Снігурівки на Херсонщині «АТБ» зібрав гуманітарну допомогу – 1000
продуктових наборів вартістю близько 1000 грн. До набору входять макарони,
консерви, крупи, солодощі, вода очищена, олія, а також мило, шампунь,
пральний порошок. А ще «АТБ» у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки
Дитячого фонду ООН запустила національний благодійний проєкт з
технологією доповненої реальності «Брайти». Його мета – збір коштів на
створення першого реабілітаційного центру «Незламні» у Львові для дітей з
тяжкими вогнепальними та вибуховими пораненнями. Лише протягом першого
місяця з дня старту вдалося зібрати 20 млн грн [2].

2. «Київстар». Під час війни компанія підтримує та допомагає своїм
абонентам та бізнес-клієнтам. З 24 лютого компанія надала послуг і бонусів у
сумі, еквівалентній 577 млн грн, забезпечуючи безоплатними послугами зв’язку
клієнтів мобільного та фіксованого зв’язку в Україні й за кордоном. Компанія
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забезпечує Інтернетом бомбосховища (наразі таких понад 1400) та понад 700
модульних містечок для вимушених переселенців. У перші місяці
повномасштабної війни «Київстар» надав бонуси на мобільний зв’язок лікарів у
гарячих точках воєнних дій. Оператор телекомунікацій вже перерахував майже
130 млн грн на гуманітарну допомогу ЗСУ, лікарням, літнім людям та
постраждалим від війни. Компанія реалізує низку ініціатив для підтримки
країни в цих напрямах, закликаючи абонентів долучатися, донатити з
мобільного рахунку, аби разом рухатися назустріч перемозі. Окрім цього,
«Київстар» підтримав ініціативу Президента України United24 щодо залучення
коштів на відбудову України і виділив 300 млн грн на відновлення цифрової
інфраструктури [2].

3. З початку повномасштабної війни «Нова пошта» надала різнопланової
допомоги ЗСУ на понад 100 млн грн. Кошти пішли на закупівлю БПЛА для
якісної аеророзвідки, турнікетів, рацій, ноутбуків, генераторів та гігієнічних
наборів. Окремо понад 10 млн компанія перерахувала на розробку українських
дронів. Також «Нова пошта» оснащує медичні заклади тренажерами для
реабілітації військових з ушкодженими чи втраченими кінцівками. Перевізник
власним коштом релокує підприємства у межах програми «Дія.Бізнес».
Допомогу може отримати підприємство, що зареєстроване на території, де
тривають бойові дії. У межах співпраці «Нова пошта» перевезла вже 25
компаній до безпечніших регіонів, а заявки подало понад 60 підприємств [2].

4. Компанія «Епіцентр К»: проєкт «Рятуємо життя». У знак подяки
медикам та з прагненням допомогти їм рятувати життя людей «Епіцентр»
реалізовує благодійну ініціативу по закупівлі 55 реанімобілів і бронешвидких.
За цей час придбано вже 40 реанімобілів. Сучасні швидкі компанія передає у
різні медичні заклади країни та військові підрозділи [3].

Соціальна відповідальність бізнесу відіграє важливу роль в часи війни,
оскільки вона допомагає зменшити негативні наслідки для людей і суспільства.
До вагомих причин, чому соціальна відповідальність українського бізнесу під
часи війни є важливою, відносяться:

˗ допомога в боротьбі з наслідками війни в Україні: компанії мають шанс
зробити свій внесок у зменшення наслідків війни, надаючи фінансову допомогу
та матеріальні ресурси для забезпечення необхідних засобів для життя як своїх
співробітників, так і громадян країни;

˗ забезпечення робочих місць: представники українського бізнесу можуть
допомогти вирішити проблему безробіття, надаючи робочі місця та сприяючи
розвитку малого бізнесу;

˗ допомога в розвитку інфраструктури: бізнес може допомогти підвищити
рівень життя людей, вкладаючи кошти в розвиток інфраструктури, такої як
дороги, школи, медичні заклади, енергетичні мережі та інше, що забезпечує
зручний та безпечний спосіб життя для людей;

˗ підтримка громадських ініціатив: компанії можуть допомогти підтримати
громадські ініціативи, спрямовані на поліпшення життя місцевого населення;

˗ підтримка місцевих бізнесів: великий бізнес може підтримати локальні
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компанії, надаючи їм фінансову або грантову підтримку, щоб зберегти їх
підприємницьку активність, що дозволить підприємцям продовжувати
працювати та забезпечувати робочі місця;

˗ підтримка малого та середнього бізнесу: компанії можуть сприяти
розвитку малого та середнього бізнесу, надаючи фінансову допомогу,
консультації та підтримку в області маркетингу та продажів;

˗ розвиток освіти: компанії можуть сприяти розвитку освіти, забезпечуючи
робочі місця для випускників та надаючи фінансову підтримку для навчальних
закладів;

˗ розвиток культури: компанії можуть сприяти розвитку культури та
мистецтва, організовуючи культурні заходи, фінансово підтримуючи мистецькі
проєкти та виставки.

Вже зараз українські компанії на основі поточних воєнних проєктів з КСВ
готують підґрунтя для наступних важливих ініціатив, що будуть актуальні у
післявоєнному відновленні. Після війни в Україні буде потреба у реалізації
соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку розвитку економіки,
підвищення рівня життя людей, відновлення соціальної інфраструктури,
покращення умов проживання та охорони здоров'я населення.

Можемо очікувати на створення програм підтримки малого та середнього
бізнесу, що дозволить залучати інвестиції, створювати нові робочі місця та
підвищувати рівень доходів населення; розробку імпульсних програм
відновлення інфраструктури, зокрема, доріг, мостів, ліній електромереж та
інших об'єктів, що були пошкоджені під час війни; здійснення соціальної
підтримки населення, зокрема: підтримка сиріт, ветеранів, постраждалих від
війни, малозабезпечених та інвалідів; реалізацію проєктів з енергоефективності
та використання відновлюваної енергії, що дозволить зменшити залежність від
імпорту енергоресурсів, зменшити витрати на енергопостачання та покращити
екологічну ситуацію в Україні.
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українцям забезпечувати себе та підтримувати Збройні сили. За період війни
український бізнес втратив більше, ніж за два роки пандемії. Обсяг завданої
шкоди та довгострокові наслідки оцінити важко, адже бойові дії на території
країни тривають. За оцінками Національного банку, під час війни економіка
України втрачає 50 % «невиробленого» ВВП. Тобто кожен тиждень коштує
національній економіці понад 50 млрд грн [1]. І це без втрат від руйнувань.
МВФ оцінює втрати України через військове вторгнення російських окупантів
у 35 % ВВП. Чимало підприємств опинилися в районах активних бойових дій і
змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони або припинити роботу.
Однак, навіть ті бізнеси, які відносно далеко від обстрілів, потерпають через
проблеми з логістикою та нестачу сировини.

Лише чверть компаній працюють у повному обсязі, а кожна третя не
працює. Третина підприємців планує відновити діяльність. Приблизно такі ж
результати показали й опитування інших організацій. Навіть в умовах війни
бізнес повинен працювати там, де це можливо, платити податки та давати
країні ресурси для продовження оборони.

Чимало проблем у забезпеченні ефективного функціонування аграрного
ринку. Бізнес аграріїв прив’язаний до конкретної території, а роботи в полі чи
на фермі не можна відкласти на невизначений термін або перенести. Ринок
страждає від дефіциту робочої сили, пального, добрив та оборотних активів.
Чимало працівників фермерських господарств мобілізовані або пішли в
тероборону. Значну частину пального країна імпортувала з Росії та Білорусі. Ці
поставки зупинилися після перших ракетних обстрілів українських міст з цих
країн. Крім того, окупанти заблокували морський шлях, який міг легко
компенсувати нестачу пального. Через обстріли росіянами портів аграрії не
можуть продати зерно. Їм бракує оборотних активів для закупівлі насіння,
добрив, засобів захисту рослин. Крім того, ціни на ці та інші товари суттєво
зросли.

ІТ-галузь очікувано виявилася найбільш стійкою. Карантин добре
підготував компанії до найгіршого випробування – війни. Більшість учасників
ринку мала чіткі плани дій на випадок форс-мажорних обставин. Частково була
проведена релокація ключових співробітників до офісів компаній у
європейських країнах. Після початку війни компанії оперативно провели
евакуацію людей: забезпечили транспорт, поселення та організували робочі
місця в найбільш безпечних регіонах країни. Багато ІТ-компаній мали офіси за
кордоном, тому після початку війни частина працівників переїхала туди.
Окремі компанії навіть наполягали на релокації фахівців і фінансували це, а
інші – надавали підтримку, якщо сам фахівець бажав переїхати. Утім, більша
частина ІТ-фахівців залишається в Україні і працює в безпечних регіонах. На їх
ефективність можуть негативно вплинути три ключові проблеми: перша –
поступове сповільнення економіки, зокрема, обмеження роботи банківської
системи; друга – загроза деградації цифрової інфраструктури, тобто потенційні
обмеження доступу до Інтернету через можливі пошкодження
телекомунікаційної мережі або електроживлення; третя – мобілізація фахівців,
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більшість з яких – чоловіки.
Основна проблема, породжена війною, – людський капітал. З 24 лютого

2022 року з України виїхало більше 10 млн громадян. Трохи менше половини з
них – люди працездатного віку. Майже всі – жінки. Велика кількість чоловіків
працездатного віку була мобілізована, частина працівників переїхала у відносно
безпечні регіони. Тому бізнес, який не може релокуватися, потерпає від нестачі
робочих рук. 48 % підприємств малого та середнього бізнесу не можуть
перевезти виробництво, 31 % не встигли це зробити, близько 20 % здійснили
часткову релокацію бізнесу або в процесі переїзду [2].

Проблема мобілізації працівників особливо актуальна для сфери послуг.
Найгостріша тема – мобілізація фахівців без військового досвіду, які входять до
мобілізаційного та громадського резервів. З перших днів вторгнення окупантів
майже всі айтівці, які мали бойовий досвід та були готові взяти в руки зброю,
долучилися до ЗСУ. Решта продовжує боротьбу з ворогом на кіберфронті та
біля комп'ютерів на своїх робочих місцях. Практика масового призову айтівців
загрожує існуванню української ІТ-індустрії, що призведе до зменшення
обсягів валютних надходжень. Проблема нестачі персоналу актуальна і для
галузей, які забезпечують населення товарами першої необхідності – ліками та
продуктами.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАРАДИГМИ
НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Глобальні зміни в розвитку інформаційно-комунікаційних систем та
цифрових технологій, швидкі темпи формування світового економічного
простору вносять грунтовні зміни в традиційне розуміння економічних
трансформацій мікро-, мезо- та макрорівнів. Надскладні ІТ-проєкти стрімко
впроваджуються в реальність та визначають появу як невідомих
закономірностей в системній сукупності економічних відносин, так і нові
напрями  розвитку соціально-економічних систем.

Незважаючи на військовий конфлікт та складну соціально-економічну
ситуацію, Україна з кожним днем все активніше залучається в науково-
технологічні, фінансово-економічні та політичні сфери функціонування
світової системи. Звідси можна зробити висновок про неминучість участі
практично всіх галузей національної економіки в глобальних
трансформаційних процесах. За таких умов подальший суспільно-економічний

https://www.epravda.com.ua/
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розвиток України буде залежати як від основоположних, традиційних
тенденцій науково-технічного прогресу довгострокового характеру, так і від
впливу нових явищ, що викликатимуть потужні, багатоаспектні зміни та
визначатимуть траєкторію і динаміку розвитку економіки країни.

Акцент світової практики широкомасштабного впровадження високо-
технологічних виробництв, гіпердинамічні темпи інформатизації різних
соціально-економічних сфер засвідчують необхідність формування нових
теоретичних підходів та положень, які б системно забезпечували новими
знаннями про розкриття сутності сучасних змін та напрями їх прогнозування.
Теоретичне відображення окреслених явищ і процесів має бути покладено в
основу обґрунтування концепцій нової економіки та їхнього спрямування на
досягнення сталого економічного розвитку.

Тому для забезпечення швидких темпів відродження  економіки України в
повоєнний період, недопущення її занепаду в умовах гібридної війни особливо
актуальною постає проблема формування нової парадигми економічного
розвитку, побудованої на інноваційному розвитку підприємництва, підвищенні
конкурентоспроможності всіх галузей національного господарства,
прискоренні темпів впровадження науково-технічного прогресу і широкому
застосуванні наукового знання та інтелектуального потенціалу. Дані умови
визначатимуть горизонти якісно нового рівня розвитку суспільно-економічних
процесів, сприятимуть їх успішній адаптивності до нових світових викликів,
розширенню напрямів міжнародної співпраці та реалізації цілей
євроінтеграційного розвитку України.

Разом із тим, варто здійснити акцент на тому, що техноцифрова природа
економічного середовища є ключовою ознакою парадигми нової економіки, яка
здатна створити умови проникнення синергетичного ефекту в усі сфери
людської діяльності і забезпечити на цій основі зростання соціально-
економічних стандартів життя та реалізацію цілей сталого розвитку світового
суспільства.

Отже, зміна економічних трендів під впливом глобалізації і цифровізації
світової економіки потребує удосконалення механізмів та інструментарію
формування нових наукових знань, що виступатимуть основою подальшого
розвитку парадигми нової економіки та формування глобального економічного
простору на засадах сталого розвитку.

Горбова Ю. А.
Науковий керівник: Корицька О. І., к.е.н.
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АДАПТИВНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Розвиток бізнесу під час воєнного стану – це процес, який передбачає
значну кількість невизначеностей та ризиків, проте, війна – це не перший
виклик для бізнесу України.

Із початком війни власники бізнесу в Україні змушені ухвалювати важкі, а
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головне – швидкі рішення щодо подальшої роботи їхніх підприємств. Щоб мати
змогу зберегти свій бізнес, потрібно було діяти миттєво та рішуче. Деяким
компаніям вдалося підлаштуватися до непростих сучасних умов та налагодити
роботу своїх підприємств. Проте, були й такі, які через постійні російські
обстріли, значні руйнування інфраструктури, а, подекуди й окупацію, не змогли
врятувати свою діяльність.

Зважаючи на демографічну ситуацію, що виникла внаслідок значної
міграції українців закордон, бізнес почав більше орієнтуватись на європейський
ринок (ринок країн-партнерів) та надавати свої послуги за межами України.
Серед таких компаній варто виділити «Нову пошту», яка відкрила нові
відділення в Польщі; «Монобанк», який створив польський аналог необанку під
назвою stereo (інструмент для переказів в Україну), «Львівські круасани», що
відкрили заклад в Польщі та багато інших.

Прикладом вдалої адаптації бізнесу в умовах війни вважаємо просування
бізнесу «Нової пошти». Першим рішенням засновників після 24 лютого була
зміна корпоративного підходу в управлінні. Діяльність наглядової ради було
призупинено, а ієрархія в менеджменті обмежилась одним офісом. Самі ж
В. Климов та В. Поперешнюк (власники бізнесу) зараз беруть активну участь в
управлінні і стараються якомога більше комунікувати із менеджментом та
працівниками. Це дало їм можливість спростити і пришвидшити процес
ухвалення рішень, що є надзвичайно важливим в даний час. Ризикованим,
проте, успішним кроком було майже миттєве відкриття відділень у деокупованих
містах. Війна майже зупинила бізнес в перші дні – кількість доставок
зменшилась на 98 %. Однак, уже в квітні компанія вийшла «на нуль» [1].

Відділення «Нової пошти» працювали не тільки як волонтерські штаби, де
роздавали гуманітарну допомогу людям, вони також допомогли й іншим
бізнесам, зокрема, компанії О. Конотопського «Ajax Systems». Машини «Нової
пошти», які доправляли в Київ гуманітарну допомогу, у зворотному напрямку
повезли техніку та обладнання «Ajax Systems» на Закарпаття. Протягом двох
тижнів з Києва вивезли 160 фур техніки. Така безпрецедентна швидкість
релокації найбільшого в Україні виробництва електронних пристроїв дозволила
планам «Ajax Systems» «не помітити» війну.

За вісім місяців бізнес зріс майже на 50 %, компанія не втратила жодного
замовника і не переносила запуск нових продуктів. У 2023 році, попри
усвідомлення наявних ризиків, О. Конотопський не збирається зупинятись і
готовий до випуску нових продуктів, збільшення частки в Європі та на
американському ринку, а також розвиток R&D-центрів в Україні та виробничих
потужностей за її межами.

Завдяки підтримці суспільства, бездоганній репутації, участі у перемозі
України та погляду в майбутнє засновники «Нової пошти» В. Климов та
В. Поперешнюк здобули головну премію «Підприємець року – 2022» від Forbes.
А у 2021 році премію «Підприємець року» та премію «Стратегічне мислення»
отримав засновник «Ajax Systems» О. Конотопський [3].
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Ще один приклад вдалої адаптації – АЗС. Власникам АЗС також довелося
швидко знаходити нові шляхи підтримання бізнесу. Починаючи з нестачі
пального у квітні – травні 2022 року, припинення імпортних відносин з росією
та білоруссю, значні руйнування нафтобаз, зокрема, Кременчуцького НПЗ,
російськими обстрілами та проблеми з транспортуванням нафтопродуктів через
Європу в Україну – сукупність цих чинників призвела до дефіциту пального,
довгих черг та ажіотажу зі сторони споживачів. Щоб якнайшвидше перекрити
потребу населення в пальному і не втратити клієнтів, багатьом власникам АЗС
довелося знаходити та налагоджувати нові логістичні маршрути з Європою для
імпорту палива.

Наступною проблемою, з якою зіткнувся весь український бізнес з кінця
жовтня, стало постійні відключення електроенергії внаслідок численних ударів
по енергооб’єктах. Та навіть такі умови не завадили представникам бізнесу й
надалі продовжувати працювати, шукаючи способи усунення наявних
перешкод. Зокрема, на середину листопада такі великі мережі АЗС, як «Socar»
були облаштовані генераторами на 100 %, більше 90 % всіх заправок WOG та
70 % заправок ОККО також були обладнані генераторами.

Попри труднощі, підприємці продовжують підтримувати армію та
населення. Досі більше половини компаній (61 %) допомагають фінансово, 24
% – продукцією, 19 % – послугами, 13 % – засобами захисту/оборони, 6 % –
медикаментами. Ще 19 % підтримують працівників, що захищають країну [2].

Отже, з усього вищесказаного можна зрозуміти, що якими б важкими не
були умови в країні, український бізнес продовжує працювати та допомагати як
людям, так і державі. Великий бізнес спрямував до державного бюджету 2022
року понад 75 млрд грн [4]. Очевидно, що швидке адаптування до нових умов з
мінімальними витратами – найбільш цінна навичка цьогочасного українського
бізнесу. І хоч підготуватись до війни сповна неможливо, попередні роки
пандемії показали, що вітчизняний бізнес уміє швидко реагувати та
підлаштовуватися до нових реалій.
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векторному напрямках залучення людських ресурсів в процес суспільного
відтворення та його ефективності як на національному, так і на глобальному
рівнях. Відповідно, важливим є розуміння чинників, які  впливають на
міграційні процеси, та їх взаємозв’язку із глобалізацією національної та
світової економіки.

Оскільки глобалізація створює конкуренцію між країнами за людські
ресурси, окрім внутрішньої ситуації, вплив умов навколишнього середовища на
процес міграції залежить від параметрів зовнішнього середовища –
транскордонних територій, приймаючих країн та інших сфер тяжіння. Сучасне
середовище міграційних процесів має розвиватися таким чином, щоб
забезпечувати вдосконалення конкуруючих просторових утворень в умовах
глобалізації та міжнародної економічної інтеграції та підвищення ефективності
суспільної праці.

Розуміння чинників, що впливають на процес міграції, необхідне для
підтримки моделей і методів управлінського впливу, заснованих на принципах
запобігання. Тут дуже важлива політика запобігання людським втратам, що
актуально для суспільств із підвищеною та неконтрольованою міграцією [1,
с. 76]. Відмітимо, що чинники можуть взаємодоповнюватись, формуючи
цілісну площину для позначення умов середовища міграційної політики.

Доречно, насамперед, виділяти чинники, що детермінують міграційні
процеси. Такі чинники слід брати до уваги державам, які страждають від
надмірної міграції. Тому їм необхідно впроваджувати ефективну та послідовну
міграційну політику, яка базується на превентивних заходах.

Враховуючи умови, які формує глобалізація національних та світової
економік, доречно відмітити такі чинники впливу на міграційні процеси
(чинники, які власне визначають міграційні процеси сьогодні):

˗ середовище задоволення потреб і інтересів – соціально-економічне,
політичне, природно-кліматичне, екологічне, культурне, безпекове;

˗ середовище можливостей задоволення потреб, інтересів та ін. –
конкурентне, інформаційне.

При цьому слід враховувати й особисті та організаційні аспекти (чинники).
Зокрема, серед особистісних чинників виділимо такі, як:

˗ психоемоційні – потреби, інтереси, цінності, установки (схильності);
˗ діяльнісні – мотиви, цілі, економічна, трудова, соціальна поведінка;
˗ конкурентні – вік, стать, стан здоров’я, освіта, кваліфікація, досвід,

знання мов, темперамент і енергійність;
˗ статусні – сім’я, зайнятість, добробут, місце проживання, власність;
˗ чинник ментальності: схожість «цивілізацій», міжетнічні конфлікти;
˗ чинник переконань: підсвідомі вподобання і емпіричні оцінювання;
˗ чинник існуючих та очікуваних ризиків: фінансових, моральних, для

життя і здоров’я;
˗ чинник схильності до ризиків;
˗ чинник соцієтальності: позиція сім’ї, можливості підтримки зв’язків з

суспільством походження.
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Щодо організаційних чинників, які визначають параметри міграційних
процесів, виділимо такі:

˗ мережеві: міграційний досвід інших осіб, у тому числі ближчого
соціального оточення;

˗ інституційні: пропозиції посередників на ринку міграційних послуг (щодо
працевлаштування, навчання, перетину кордону та ін.);

˗ промоційні: заходи зацікавлених стейкхолдерів щодо стимулювання
міграції (роботодавців, навчальних закладів, владних суб’єктів та ін.).

Глобалізація і такий її прояв, як міжнародна економічна інтеграція
(регіоналізація), змінює умови міграції, послаблюючи чи знімаючи певні
бар’єри щодо її здійснення; зміни також торкаються масштабів,
витратомісткості міграції та державної міграційної політики. Тут варто
виділити наступні чинники впливу на міграційні процеси за таких умов:

˗ економічні: рівень розвитку економіки, її інноваційність, конкуренто-
спроможність; розвиток бізнесу; доступ до фінансових послуг (кредитування);

˗ соціальні: диференціація в оплаті праці, доступ до сфер зайнятості;
можливості соціального захисту;

˗ політичні: політика щодо мігрантів – інтеграції, натуралізації, захисту;
толерантність суспільства; реалізація прав голосування;

˗ природно-кліматичні: прийнятні природно-кліматичні умови;
˗ культурні: прийнятність культури, мови, цінностей, поведінкових

особливостей; стиль і темп життя;
˗ безпекові: екологічні, антропогенні, військові, інформаційні, ксенофобські

загрози.
Загалом, незалежно від переліку чинників, для України (в контексті  її

євроінтеграційної перспективи) важливо вивчати світовий та, зокрема,
європейський досвід налагодження та оптимізації міграційного процесу з
метою збереження власного трудового потенціалу та підвищення мобільності й
залучення іноземних працівників у національну економіку, враховуючи той
факт, що сучасна міграційна політика більшості розвинутих країн
характеризується гнучкими заходами регулювання, принципом відбору та
диверсифікації, основними напрямками якої є: розробка заходів регулювання
міграційних процесів; боротьба з нелегальною імміграцією; інтеграція
іммігрантів у країні перебування; розвиток міжнародного співробітництва у
сфері міграції.

При цьому Україні в умовах повоєнного відновлення потрібно буде
реалізовувати політику активного втручання держави в міграційні процеси
шляхом створення сприятливих умов для повернення в Україну її громадян,
шляхом регулювання та укладання міжнародних угод, шляхом ліцензування
імміграції та контролю часу виїзду іммігрантів, залучення більшої кількості
іноземців на внутрішні ринки праці та інші.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ВІДНОСИН БІЗНЕСУ І СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Розвиток соціально-відповідальних відносин між бізнесом і суспільством
в Україні сягає часів становлення Київської Русі та тісно пов’язаний з історією
християнства, яке визначило благодійність як одну з найбільших чеснот
особистості та суспільства загалом. Однією з найдавніших форм участі
підприємців у житті громади можна вважати сплату десятини на потреби
церкви, яка на той час була центром суспільного життя тогочасної громади.
Завдяки цим коштам церква здійснювала широку благодійну діяльність:
піклувалася про жебраків, хворих, людей похилого віку, інвалідів та інших
нужденних.

Інтенсивний розвиток благодійності та розширення спектру форм участі
заможних громадян у житті громади відбувся за козацької доби. Саме в цей
період створюються благодійні лікарні, притулки, друкарні, школи тощо;
розвивається благодійність ремісничих цехів. Практика залучення бізнесу до
вирішення соціально-економічних проблем громади в Україні того періоду
формувалася винятково на громадських засадах і приватній ініціативі та не
перебувала під державним впливом. У цей же час почали створюватися
соціальні фонди, установи, які мали за головну мету залучення населення до
повноцінного громадського життя, а не лише обмежувалися наданням
матеріальної підтримки.

У післяреволюційний та радянський період благодійництво і громадська
діяльність однозначно тлумачилися як негативні явища, притаманні буржуазній
культурі й чужі культурі соціалістичній. На жаль, за роки існування в Україні
соціалістичної системи традиції благодійництва та участі представників
бізнесу в житті суспільства були сильно зруйновані. Їх відродження почалося
на початку 1990-х років, після проголошення незалежності України.

Зважаючи на високу динаміку змін, які мали місце в економічному та
соціальному житті України після здобуття незалежності у 1991 р., вважаємо за
доцільне в межах сучасного етапу виокремити підетапи:

˗ початок – середина 90-х років ХХ ст.: різке скорочення соціальної
інфраструктури підприємств; стихійний і неконтрольований процес відмови
підприємств від виконання соціальних функцій, внаслідок чого більше 2/3
соціальних об’єктів перейшло від підприємств до муніципалітетів;

˗ 1998-2000 рр.: період стабілізації соціальної інфраструктури –
підприємства стали застосовувати довгострокове планування, змінили підходи
до оцінки короткострокових вигод від уникнення соціальної відповідальності
перед персоналом і громадами. Як наслідок, процес передачі соціальної
інфраструктури на баланс муніципалітетів сповільнився;
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˗ 2000 р. – до теперішнього часу: оптимізація соціальної відповідальності
підприємств, її сприйняття як інструмента досягнення довгострокових цілей
підприємства. Підприємства починають свідомо формувати та використовувати
світовий досвід у реалізації власної  соціальної політики.

Українські вітчизняні компанії все більше розуміють роль та значення
соціальної відповідальності в сучасному економічному просторі. Значна
частина представників українського бізнесу вбачає мету діяльності
підприємства не лише в тому, щоб забезпечувати прибуток, зростати і
сплачувати податки, а й наголошує на вирішальній ролі бізнесу у розв’язанні
соціальних і екологічних проблем суспільства, розвитку потенціалу трудового
колективу, а також налагодженні партнерських зв’язків між бізнесом та
громадськістю. На сьогодні діяльність більшості підприємств є соціально
орієнтованою, усвідомленою та відповідальною, спрямованою на зростання
суспільного добробуту в цілому [1].

Вивчення українських реалій щодо реалізації принципів соціальної
відповідальності підприємств дозволяє стверджувати, що українська модель
соціальної відповідальності підприємств перебуває на етапі формування.
Вітчизняна модель переважно реалізується не цілеспрямовано (через реалізацію
попередньо розробленого плану соціальноорієнтованих заходів), а формується
під впливом нагальних поточних потреб суспільства. Це не дозволяє перейти
підприємствам до стратегічного управління соціально відповідальною
діяльністю. Специфіка і складність зумовлена такими особливостями:

1) за джерелами регулювання та особливостями практичної реалізації
сучасний український варіант корпоративної соціальної політики
характеризується переважанням великих компаній, використанням соціальних
програм як інструменту формування соціальної репутації, відсутністю
системних механізмів її регулювання;

2) у результаті роздержавлення та приватизації крупним підприємствам у
спадок залишилась розвинена соціальна інфраструктура (дитячі садки, будинки
відпочинку, спортивні споруди тощо). Вони майже не використовувалися за
соціальним призначенням і були розпродані або приватизувалися. Тому
ставиться питання про деякий «соціальний відкуп», необхідний для
відновлення цієї інфраструктури;

3) розвиток соціальної відповідальності підприємств значно залежить від
економічної ефективності господарської діяльності. Кризовий стан підприємств
не спонукає до розширення соціальних заходів, навпаки, примушує
скорочувати зайнятість, відповідно, зменшувати заробітну плату, економити на
соціальних витратах;

4) стихійний розвиток корпоративної соціальної відповідальності в
Україні немає чіткого письмового державного чи збалансованого
корпоративного рішення для виконання, і в більшості випадків не визначені ті
напрямки соціалізації бізнесу, які забезпечать найбільшу віддачу.

Останніми роками в Україні спостерігається зростання інтересу до
принципів корпоративної соціальної відповідальності, які особливо
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активізувалися з початком російської військової агресії проти України.
Соціальна відповідальність характеризується переважно волонтерською
діяльністю, тому започаткування принципів корпоративної соціальної
відповідальності має бути одним із основних напрямків діяльності для бізнесу
у повоєнному періоді. Український бізнес нечасто використовує принципи
соціальної відповідальності у своїй діяльності, найчастіше обґрунтовує таку
позицію неплатоспроможністю, вітчизняний бізнес мало афішується, оскільки
обізнаності з темою недостатньо для усвідомлення важливості проблеми
комерційного використання [2].

Розвиток українських підприємств, інтеграція у світову економічну
систему ставить перед вітчизняними підприємствами нові завдання, пов’язані
з активізацією процесів у сфері соціальної відповідальності в Україні. Бізнес
не може працювати окремо від суспільства, тому що він сам є частиною
суспільства. Від діяльності суб'єктів господарювання значною мірою залежить
стан навколишнього природного середовища та якість споживчих товарів.
Якщо корпоративна соціальна відповідальність включена в стратегію
управління компанією, корпоративна соціальна спрямованість буде більш
ефективною та системною.

Формування оптимальної моделі корпоративної соціальної політики для
сучасної України має ґрунтуватися на врахуванні особливостей і позитивного
досвіду найкращих світових практик реалізації соціально відповідальних
відносин в державі.
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СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

На споживчому ринку відбувається узгодження обсягів виробництва і
споживання, встановлення суспільної цінності виробленого продукту,
стимулювання ефективності виробництва та НТП, забезпечення у
відтворювальному процесі прямого та зворотного зв’язку, що забезпечують
споживача необхідними товарами, а виробника – прибутком.

Сутність споживчого ринку відображається в його функціях. Існує безліч
точок зору стосовно кількісного та якісного набору функцій, притаманних
споживчому ринку. Зокрема, вирізняють:
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˗ мотивувальну, регулювальну, еквівалентну функції та функцію
саморегулювання виробництва;

˗ узгоджувальну, регулювальну, оцінювальну, стимулювальну та ощадну
функції;

˗ функції ціноутворення, регулюючу, контролюючу, конкуренції, реалізації
економічних інтересів, інтеграції, санації тощо.

Як важлива складова сучасної економічної системи, споживчий ринок
виконує набагато більшу кількість функцій. Одним з найбільш повних є такий
перелік функцій:

˗ функція забезпечення життєдіяльності суспільства. Особливої
актуальності набуває ця функція в умовах сьогодення – воєнного часу. Йдеться
про задоволення комплексу особистих потреб людини та отримання
підприємницького прибутку через перетворення різноманітних продуктів праці
на товари та їх доведення до споживача, а також забезпечення цілісності й
безперервності процесу суспільного відтворення: виробництво – розподіл –
обмін – споживання, де споживання стає відправною точкою нового
виробничого циклу;

˗ розподільча – розподіл споживаної частини знову створеної вартості
суспільного продукту, розподіл життєвих благ між членами суспільства;

˗ рівноважна – врівноваження обсягів виробництва і споживання,
збалансування попиту й пропозиції через систему цін, а також доходів і витрат
населення, зовнішніх та внутрішніх джерел формування товарної пропозиції;

˗ координаційно-узгоджувальна – узгодження і координація різно-
направлених інтересів споживачів та виробників стосовно номенклатурно-
асортиментної структури товарів, рівня цін, якості продукції і т.д.;

˗ детермінуюча – вплив споживчого ринку на функціонування інших видів
ринків, характер економічних відносин між виробниками й споживачами,
співвідношення вартості й споживчої вартості товарів, характер зв’язків між
національною економічною системою та економічними системами інших країн
світу;

˗ адаптаційна – врахування високого ступеня динамізму споживчих потреб
із метою адаптації національної (регіональної) господарської системи до їх
задоволення, тобто формування структури економіки, що відповідає
кон’юнктурним параметрам споживчого ринку, в результаті чого розвивається
виробництво затребуваних ринком, у т.ч. інноваційних, видів продукції і
відбувається згортання неконкурентоспроможних виробництв;

˗ інформаційно-контрольна – дає змогу (завдяки моніторингу споживчого
ринку, аналізу його стану та кон’юнктури):

а) на макрорівні – оцінювати соціально-економічний розвиток держави та
регіонів, визначати результативність здійснюваних у країні економічних
трансформацій та ефективність реалізації заходів соціально-економічної
політики державних і місцевих органів влади;

б) на мікрорівні – визначати ступінь економічної обґрунтованості програми
дій, оцінювати здатність адекватно реагувати на кон’юнктурні зміни,
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реалізувати свої підприємницькі інтереси, забезпечити ефективний розвиток
господарської діяльності.

Особливо важливого значення ця функція набула з початком епідемії
Covid-19 та війни з росією, коли постала необхідність населенню бути
поінформованим про функціонування споживчого ринку: де та на яких умовах
можна придбати чи безкоштовно отримати необхідний товар.

˗ стимулююча – скорочення витрат (інновації в техніці, технологіях,
менеджменті й т.д.), підвищення суспільної корисності та якості товарів,
створення матеріальних стимулів до праці, до чого спонукають сучасні вимоги
споживчого ринку, потреби покупців та дії конкурентів. Все це надає нового
імпульсу подальшому розвитку виробництва, а споживачам – якісно нові умови
для відтворення;

˗ оціночна – співставлення наявного в державі потенціалу для розвитку
споживчого ринку з практично реалізованими можливостями; порівняння
сукупності одержаних результатів із понесеними на їх досягнення витратами;

˗ біхевіористична – визначення особливостей поведінки споживачів
залежно від поточної ситуації на споживчому ринку.

За умов ефективного виконання споживчим ринком перелічених функцій
досягається вагомий позитивний ефект, який має важливе значення для
розвитку соціально-економічної системи країни.

Сьогодні умови невмотивованої військової агресії російської федерації
проти України спричинили значних втрат у соціально-економічній системі,
порушили злагоджене функціонування внутрішнього споживчого ринку і
унеможливили безперебійне товаропросування.

Післявоєнне відновлення потребує розроблення і впровадження
ефективних інвестиційних механізмів, розробки інноваційних
інфраструктурних проєктів для забезпечення сприятливого соціально-
економічного клімату на територіях, що постраждали від війни, для повернення
туди людей, забезпечення їх соціальними гарантіями та комфортними умовами
проживання, відновлення якісного ритейлу. Післявоєнний розвиток сучасної
конкурентоспроможної внутрішньої торгівлі потребує активізації інноваційної
та інвестиційної підтримки із відповідним спрямуванням фінансово-
економічного та організаційного потенціалу відновлення.

Грицюк Т. В.
Науковий керівник: Корицька О. І., к.е.н.

Національний університет «Львівська політехніка»

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило життя тисяч людей, а
також сфер їхньої діяльності. Бізнес також не виняток. Безліч підприємств, які
знаходяться у зоні активних бойових дій, назавжди припинили своє існування,
а деякі здійснили релокацію у безпечніші регіони України або ж закордон. Так,
на рис. 1 зображено результати дев’ятої хвилі дослідження, проведеної у період
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9.11–17.11.2022 року Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку
підприємництва та експорту, національним проєктом «Дія.Бізнес»,
стратегічним агентством Advanter Group.

Рис. 1. Оцінка стану вітчизняного бізнесу в умовах воєнних дій
у період 9.11–17.11.2022 року (побудовано автором за [1])

Згідно із цим дослідженням, 9,4 % підприємств збільшили обсяги своїх
робіт (виробництво), із них 3,8 % мали суттєвий ріст у даному показнику; 7,7 %
респондентів зазначили, що практично не змінили діяльність, 23 % зменшили
обсяг робіт, а частково працюють 28,2 % підприємств. Відсоток підприємств,
які майже або повністю зупинили свою діяльність, становить 31,7 %.

Дане дослідження містить інформацію про головні перешкоди для
відновлення бізнесу, головним з яких можна назвати непрогнозованість
розвитку ситуації загалом в Україні та на внутрішньому ринку, відсутність
достатнього капіталу, відсутність достатньої кількості платоспроможних
клієнтів на внутрішньому ринку тощо [1].

Серед сфер бізнесу, які найбільше постраждали від війни, можна виділити
металургію, енергетичний та паливний сектор, сільське господарство.
Руйнування другого і третього найбільших металургійних заводів України, а
саме «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, а також інших заводів, блокування портів
призвело до того, що випуск металургійної продукції скоротився на 70 % в
січні-листопаді в порівнянні з минулим роком. Руйнування Кременчуцького
нафтопереробного заводу, ракетні удари по нафтобазах України та українських
ГЕС та ТЕС, припинення поставки нафтопродуктів з росії та Білорусії, окупація
Запорізької АЕС привели до того, що ціни на паливо зросли на 65 %, а
енергетичний сектор має дефіцит електричної енергії, внаслідок чого
встановлені графіки відключення електроенергії по всій Україні. Основними
проблемами, із яким зіштовхнулось сільське господарство, є мінування
територій, логістичні проблеми та проблеми експорту внаслідок блокування
портів. Урожай основних культур 2021 року становить 106 млн тонн, наразі ж
цей показник становить 64 млн тонн. Загалом прямі втрати України від війни
станом на початок грудня становить 135,9 млрд дол., з них активів підприємств,
промисловості – 13 млрд дол. [2].
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Водночас, навіть попри війну український бізнес працює, забезпечуючи
товарами і послугами не лише внутрішній ринок, а й зовнішній. Експорт
України у 2022 році склав 44172,8 млн дол. порівняно із 68079,6 млн дол. у
2021 році, тобто вітчизняний експорт скоротився на 35,1 %. Товарами, які
складають найбільшу частку в експорті, є зернові культури, жири та олії, готові
харчові жири, воски, чорні метали; найбільше їх прямувало до ЄС (63,2 %) та
Азії (22,2 %). Рекордсменами за споживанням нашого експорту стали Польща
(15,1 %), Румунія (8,7 %), Туреччина (6,7 %), Китай (5,6 %) та Угорщина (5,1
%) [3].

Варто також зазначити, що, незважаючи на всі складнощі, держава
підтримує бізнес в ці важкі часи. Наприклад, призначення компенсації за
працевлаштування внутрішньопереміщених осіб (ВПО) є компенсацією
підприємцю витрат на оплату праці працевлаштованих осіб, які є ВПО; єдина
платформа цифрової взаємодії для допомоги в релокації надає можливість
підприємствам подати заявку на переміщення свого бізнесу, а також заявку
іншими фірмами для надання приміщення чи інших активів для цього; урядова
програма «єРобота» надає можливість подати заявку на отримання гранту від
держави. Ці кошти дадуть змогу розширити бізнес або запустити власну справу.

Таким чином, робота бізнесу на сьогодні є надзвичайно важливою. Попри
усі негаразди, українські підприємці продовжують працювати. Окрім надання
робочих місць, підприємства сплачують податки, допомагають армії та
прискорюють перемогу України. Звичайно, український бізнес має чимало
стартапів, нових ідей, проте, для їх повноцінної реалізації та роботи необхідним
чинником має бути завершення війни. Це дасть змогу відновити економіку
нашої країни та досягти нових, вищих показників.
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АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Кожна компанія по-своєму вирішує завдання побудови стратегії розвитку
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бізнесу. Водночас, повноцінний комплекс стратегічного управління включає:
розробку бачення стратегії, відпрацювання комунікацій, аналіз ресурсів,
корекцію дерева цілей, побудову системи мотивації, розробку ключових
показників ефективності діяльності, операційне планування, контроль, аналіз та
корекцію планів та показників.

Загалом, алгоритм стратегічного управління такий: визначаються цілі
бізнесу; потім відбувається корекція планів щодо цих цілей; і, нарешті,
впровадження та реалізація.

Традиційно виділяють три підходи до розвитку будь якого підприємства. У
разі глибокої кризи, а війна такою є, комплексною глибокою кризою,
рекомендують розглядати наступні: гуманітарні, інженерні та емпіричні [1].

За гуманітарним підходом підприємство розглядається як соціальний
організм і в якості інструментів виступають такі: колективні форми організації
праці на основі концепції робочих команд, організаційно-ділові ігри, коучинг.
Результати розвитку в цьому разі демонструють, насамперед, еволюційність
підходу.

В якості методологічної бази гуманітарного підходу застосовуються
методи соціології та психології. Еволюційний розвиток трудового колективу в
цьому разі реалізується за рахунок самовизначення людей і побудови між ними
продуктивної кооперації. Такий підхід в широкому сенсі є особистісно-
орієнтованим. Причому особистість виступає основним суб'єктом та об'єктом
перетворень. При цьому прийоми та методика в значній мірі залежать від
особистого досвіду кожного тренера, залученого до роботи.

Інженерний підхід до розвитку організацій застосовуються у разі
необхідності будування складних технічних систем, які також змінилися від
початкових методів.

За методологічну базу інженерного підходу зазвичай використовують
кібернетику, системний аналіз, теорію систем, системотехніку. Розглядаючи
підприємство як систему, інженерні підходи розвивають технології та
структуру його інформаційних потоків. Ось деякі відомі підходи: Structure
Analysis and Design Technique (SADT), Total Quality Management (TQM),
системний аналіз, реінжиніринг бізнес-процесів (business-process reengineering),
наукова організація праці [2].

І, нарешті, розглянемо емпіричний підхід, сутність якого полягає у
використанні функціонального чи галузевого досвіду. Зазвичай вони широко
використовуються в освітніх програмах за стандартом MBA (Master of Business
Administration) або бенчмаркінгу. Емпіричний підхід застосовує прецедентний
досвід у формуванні рішень, застосовуються стандартні функціональні та
організаційні схеми, формується кадровий потенціал, виходячи з успішного
попереднього досвіду в його діяльності.

Провідний принцип – застосування попереднього успішного досвіду у
вирішенні конкретних бізнес-ситуацій (кейсів). З накопиченого досвіду у
вирішенні типових ситуацій складається система з його накопичення та
розповсюдження, прийняття типових рішень у типових ситуаціях. За
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емпіричним підходом організація розглядається як певний аналог успішних
підприємств. Розвиток підприємства здійснюється за участі професіоналів, які є
носіями досвіду. Емпіричні підходи доволі широко розповсюджені. В умовах
війни та обмеженості ресурсів, виправдано використовувати в якості тренерів
ветеранів праці, фахівців, сформованих колективом.

Вочевидь, кожен із підходів може бути ефективним у вирішенні
обмеженого кола завдань. Тому для вирішення завдань з комплексних
перетворень бізнесу зазвичай використовують кілька підходів. На практиці
носіями різних підходів на підприємстві можуть бути різні особи зі складу топ-
менеджменту підприємства. Наприклад, топ-менеджер, що відповідає за
корпоративний розвиток, може бути носієм інженерного підходу, менеджер з
персоналу – носієм гуманітарного підходу, керівник служби маркетингу –
емпіричного [3]. Системність розвитку організації забезпечується взаємодією
носіїв різних підходів.

Узагальнюючи викладене вище, можна говорити про те, що гуманітарні
підходи ґрунтуються на принципах системності миследіяльності людини, тобто
взаємопов'язаності уявлень (досвіду, знань та самовизначення), діяльності та
взаємодії людей.

Інженерні підходи виходять з уявлень про інформаційно-технічні системи
та забезпечують цілісність проєктних рішень у перспективному устрої
підприємства.

Емпіричні підходи ґрунтуються на комплексності економічної діяльності,
що склалася, в першу чергу, за рахунок системи професійної освіти та набутого
професійного досвіду (як персонального, так і колективного).

Список використаних джерел
1. Холява І.  П.,  Олійник А.  М.,  Цьвок Д.  Р.  Стратегічне планування в управлінні діяльністю
підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: стратегічне
управління, управління портфелями, програмами та проєктами. 2015. № 2. С. 107–112.
2. Барроу П. Бизнес-план, который работает. Москва : Альпина БизнесБукс, 2011. 288 с.
3. Покропивний С.Ф. та ін. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навч.
посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 379 с.

Дячук Н. В.
Науковий керівник: Мульска О. П., д.е.н., с.д.

Львівський торговельно-економічний університет

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ:
КОНЦЕПТУАЛЬНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сучасні дослідження проблем міграції населення, нових ризиків, викликів і
загроз, пов’язаних із цими процесами, в умовах глобалізації і високої
конкуренції на ринках праці підтверджують кореляційний зв’язок міграції із
соціально-економічним середовищем на національному та регіональних рівнях.
Для країн із дефіцитом сукупної пропозиції на національному ринку праці, що є
наслідком проблем у відтворенні населення, у короткостроковому періоді
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ефективним інструментом регулювання ринку праці є імміграція (ефект
заміщення). У цьому контексті соціально-економічне середовище країн-донорів
людських ресурсів виступає каталізатором виштовхування населення закордон.
Прогнозування, а надалі планування і регулювання, обсягів зовнішньої міграції,
визначення інтенсивності трудової еміграції у значній мірі опираються на
результати аналізування специфічних чинників середовища міграції, котрі
пришвидшують або, навпаки, сповільнюють ці процеси [3].

Міграційний процес є постійною рисою будь-якого суспільства, зокрема, і
епохи розвитку країн. Однак, в умовах глобалізації та соціально-економічної
нестабільності міграція з країн, які характеризуються низьким рівнем розвитку,
набуває критичних обсягів, а її масштаби призводять до зменшення ресурсного
потенціалу країни. Міграційний процес як переміщення населення між
країнами з метою зміни місця проживання в довгостроковій перспективі є
предметом численних наукових досліджень, а вплив міграції на соціально-
економічний розвиток як країни-донора людських ресурсів, так і країни-
реципієнта розглянуто у науковому дискурсі досить широко. Однак, на сьогодні
досі не визначено концептуальних характеристик міграційних процесів, не
закріплено на законодавчому рівні поняття міграційної політики в проєкції
збереження людських ресурсів. Так, у широкому розумінні міграційний процес
– це просторове переміщення людей між населеними пунктами, регіонами та
країнами [2], у вузькому – це група переселенців, географічне розташування
поселень яких змінюється з тривалою зміною місця проживання [2].

При класифікації міграції, пов’язаної з будь-якою країною, розрізняють
зовнішню (міждержавну) і внутрішню міграцію. Зовнішня міграція – це
переміщення людей через державні межі, пов’язане зі зміною місця
проживання [2]. Зовнішня міграція в межах території включає як
міжконтинентальні, так і внутрішньоконтинентальні міграції. Зовнішня
міграція має два аспекти: еміграція – активне населення, яке залишає
приймаючу країну для довготермінового або постійного проживання в іншій
країні, та імміграція – населення, яке в’їжджає до країни з-за кордону (на
постійне чи тимчасове місце проживання) для навчання, працевлаштування або
щоб уникнути дискримінації, переслідувань, тощо). Внутрішня міграція – це
переміщення людей всередині країни [2].

Військові дії на території України призвели до матеріальних і людських
втрат, а також екологічних наслідків. Так, за перший місяць війни з України
виїхало 3,6 млн осіб. Ще 6,5 млн осіб залишили свої постійні місця проживання
і переїхали в країну, підрахувала Міжнародна організація з міграції [1]. У перші
дні війни кордон перетинали понад 150 тис. осіб. Так само були завали на
виїздах з великих міст, які вже зазнали бомбардувань. За даними
Держприкордонслужби, з 20 березня кількість людей у чергах на виїзд з
України на кордоні з країнами ЄС значно зменшилася. Проте, не лише
дістатися кордону, а й виїхати з міста в безпечніші райони залишається
непростим завданням для мешканців багатьох українських міст. Спроби
покинути Маріуполь, Чернігів, Суми та інші міста можуть призвести до
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людських жертв через неповагу до гуманітарних коридорів та постійне
бомбардування цивільного транспорту російськими військами [1].

Рис. 1. Обсяги внутрішньої міграції в Україні у 2022 р.
(складено автором за [1])

Рис. 2. Обсяги зовнішньої вимушеної міграції в Україні в 2022 р.
(складено автором за [1])

Побудові системи ефективного управління міграційними процесами
передує розробка їх класифікації, яка змінюється в залежності від характеру
розвитку ситуації, соціально-економічних та інших наслідків міграції, міри їх
впливу на сталий розвиток і безпеку. Класифікаційними ознаками базисного
підходу до ідентифікації видів міграційних процесів є: обсяги (наслідки),
напрями, об’єкти впливу, стадії, сфери впливу, стратегії регулювання, рівні
просторового проникнення, поширення у соціальних групах населення,
суб’єкти стимулювання, рівні законності та легальності.

Підвищення ефективності державної політики управління міграційними
процесами в Україні потребує суттєвого вдосконалення системи моніторингу
на засадах комплексності та валідності, достатності кількісно-якісних
характеристик міграції й інформаційно-аналітичного забезпечення.
Стратегічний підхід до вирішення цього завдання базується на створенні
трирівневої системи моніторингу міграційних процесів на мікро-,
регіональному (облік еміграційних та імміграційних процесів, облік набуття і
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припинення громадянства) і національному (облік міграційних трансфертів)
рівнях [3].
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Тернопільський кооперативний фаховий коледж

СУЧАСНІ БІЗНЕС-ЗАГРОЗИ: КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО

Шахрайство проникає в усі сфери життя суспільства, а тому є досить
актуальною проблемою сучасного бізнесу та характеризується різноманітністю
форм і видів. Людський фактор завжди був і є одним із найважливіших ризиків
будь-якого бізнесу, оскільки більшість інцидентів відбувається саме з вини
працівників.  Успіх діяльності залежить не тільки від вміння вести бізнес,  а
також і від здатності захистити свої активи і капітал.

За даними щорічного звіту Association of Certified Fraud Examiners
«Професійне шахрайство у 2022 році», Україна посідає одне з найвищих місць
за кількістю виявлених випадків корпоративного шахрайства серед країн
Східної Європи, Західної та Центральної Азії [3].

За статистикою, 5 % прибутку світові компанії втрачають щорічно через
несумлінні дії своїх співробітників. В Україні цей показник ще більший – у
різних випадках він досягає 10-15 % [1].

Кримінальний кодекс України тлумачить шахрайство як злочин проти
власності, який здійснюється через «заволодіння чужим майном або придбання
права на майно шляхом обману чи зловживання довірою» [2]. Відтак, можемо
стверджувати, що корпоративне шахрайство – це свідомі дії найманих
працівників, пов’язані зі зловживанням наданою їм довірою в особистих цілях і
на шкоду інтересам компанії.

Фроди є у кожній компанії, відрізняються лише масштаби завданої шкоди.
Особливо вразливі компанії, у яких працюють менше ніж 150 осіб [5].

Через відсутність системи ефективного внутрішнього контролю, порівняно з
великими компаніями, такі підприємства можуть отримати значні збитки від
шахрайства і, як наслідок, втратити свої позиції на ринку.

Причин поширення корпоративного шахрайства в Україні багато, серед
них виділимо декілька основних. Перша – підхід до ведення бізнесу.
Український бізнес дуже часто «списує» збитки від шахрайства на операційні

https://cedos.org.ua/
https://buklib.net/books/27309/
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витрати. Такі дії толерують внутрішнє шахрайство і його обсяги зростають.
Друга причина – низький рівень поваги до приватної власності. Майно
роботодавця сприймається як колективне, нічийне, і його нібито можна
привласнити. Третьою причиною є високий рівень безкарності корпоративних
шахраїв.

Війна змінила акценти у класичному трикутнику шахрайства, куди
входить мотив, виправдання та сприятливі умови. Головним мотивом учинення
корпоративного шахрайства є фінансові потреби. Зменшення прибутків,
погіршення рівня життя, невизначеність майбутнього та, в цілому, ймовірність
втратити майно під час війни збільшили бажання швидко збагатитися за
рахунок компанії.

Також в умовах воєнного стану керівництво компанії більше зосереджене
на зовнішніх проблемах, послаблює внутрішній контроль, не проводить ревізії
та аудиторські перевірки. Ці фактори створюють у недобросовісних
працівників відчуття, що шахрайські дії залишаться непомітними, відповідно,
їхні методи і поведінка стають більш зухвалими та менш обережними.

Шахраї, за своєю природою, є порушниками довіри, яку вони, як правило,
досягли в організації. За даними Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE), власники та керівники задіяні лише приблизно у 19 % шахрайських
схем, але, коли вони беруть участь, то викрадають приблизно 850 тис. дол.
Менеджери – це друга найчастіша категорія злочинців, які вчиняють 34 %
шахрайства і в середньому заробляють 150 тис. дол. Нарешті, рядові
працівники є основними виконавцями в 44 % схем, що призводить до втрати
компанією приблизно 50 тис. дол. Дослідження показують, що, хоча самі
чоловіки найчастіше стають винуватцями, але у 31 % випадків шахрайств жінка
є основним злочинцем. У 63,9 % випадків правопорушник діяв окремо; однак,
коли шахраї у змові, втрати потерпілої організації збільшуються більш ніж у
чотири рази [7].

Найпоширенішими схемами шахрайства є розкрадання активів, корупція,
хабарництво й маніпуляції з різними типами звітності, зокрема, фінансовою.
Поширеними є придбання неіснуючих товарів і послуг, махінації з благодійною
допомогою, взаємодія з державними структурами через посередників,
непрозора структура маркетингових витрат, фальсифікація документів.

Найпопулярніші схеми шахрайства в українському бізнесі пов’язані з
проведенням закупівель (наприклад, через лобіювання співробітниками
пов’язаних із ними контрагентів, які будуть платити певну суму такому
працівнику як винагороду).

З початку шахрайства до моменту виявлення факту зловживання
проходить у середньому півтора року. За цей період компанія зазнає
фінансових збитків, може втратити репутацію, довіру клієнтів, партнерів,
органів державної влади. Алгоритм шахрайських дій також можна описати у
вигляді трьох етапів:

1) дія – розробка плану шахрайства і безпосереднє його виконання
(наприклад, привласнення або розтрата майна, підготовка сфальсифікованих
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документів або фінансових звітів, отримання хабара);
2) приховування шахрайських дій (наприклад, виправлення облікових

записів, знищення документів або фізичних слідів злочину);
3) конвертація – перетворення отриманих незаконних вигод у цінності, які

шахрай може використовувати (наприклад, відмивання грошей, продаж
краденого майна, виведення коштів з-під юрисдикції контролюючого органу)
[6].

Виявлення шахрайства, як правило, ускладнюється тим, що за своєю
формою більшість шахрайських операцій практично нічим не відрізняється від
нормальних дій (наприклад, угод купівлі-продажу). Тобто незаконні дії
видають за законні шляхом надання їм іншого значення, ніж було насправді.

Власнику будь-якого бізнесу варто створити таку систему контролю та
обліку, яка унеможливить або виявить на ранніх етапах учинення
корпоративного шахрайства. Відсутність розслідування і покарання неодмінно
призводить до нових фактів корпоративного шахрайства та збільшення їх
частоти.

В українських компаніях протидію корпоративному шахрайству, зазвичай,
здійснюють такі підрозділи, як-от: служба безпеки, внутрішній аудит,
внутрішній контроль, фінансова дирекція, юридичний відділ, комплаєнс-
офіцер, HR-служба.

Вважаємо, що бізнес повинен реагувати на нові виклики й застосовувати
нові механізми боротьби, такі як форензік. В сучасному розумінні форензік – це
розробка комплексу заходів системи контролю. З одного боку, ці заходи
спрямовані на запобігання вчиненню протиправних дій посадовими особами
компанії (менеджментом), а також на припинення зловживання службовим
становищем [4].

Як свідчить практика, українські підприємці все ще з недовірою ставляться
до форензік-розслідувань, віддаючи перевагу більш звичним способам
вирішення проблем – внутрішньому аудиту, суду тощо. В Україні ще не
вироблена корпоративна культура, яка сприймала б форензік як необхідний
інструмент для підтримки діяльності компанії.

Людський фактор є головним джерелом внутрішньокорпоративного
шахрайства. Компаніям слід створювати такі умови, щоб ризик втратити роботу
для співробітника був більшим, ніж вигода, отримана від шахрайства.

На жаль, повністю захиститися від корпоративного шахрайства
неможливо. Завжди є ймовірність того, що хтось знайде вразливість у компанії
і скористається нею у своїх цілях. Ризики шахрайства можна мінімізувати. Для
цього потрібно впроваджувати та розвивати систему внутрішніх контролів, яка
буде чітко відстежувати дії співробітників і переміщення фінансових коштів,
автоматизувати процеси всередині компанії, включаючи фінансові (у першу
чергу, виключити готівкові платежі). Слід пам’ятати про мотиваційну політику
та належний рівень зарплати для співробітників (низькі зарплати – також одна з
можливих причин шахрайства).



63

Отже, корпоративне шахрайство – це, найперше, порушення закону, обман
з метою отримання нечесним шляхом різного роду вигоди. Гармонійною
система протидії корпоративному шахрайству буде тоді, коли всі співробітники
компанії будуть пильними й нетолерантними до випадків неетичного ведення
бізнесу або поведінки. Вважаємо, що використання форензік-аудиту на
підприємствах сприятиме підвищенню рівня корпоративної культури та буде
ефективним методом боротьби з шахрайством.
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МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РЕЗИЛЕНТНОСТІ
БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Умови економічних, соціальних, політичних, воєнних потрясінь
(турболентностей), які нині переживає Україна внаслідок війни з рф,
сповільнили не тільки розвиток країни, але й призвели до соціально-
економічного регресу окремих регіонів, що стало справжнім екзистенційним
викликом сьогодення для країни. Збереження та ефективна реалізація
потенціалу підприємницького сектору, капіталізація факторів виробництва є
ключовими економічними чинниками відновлення соціально-економічного
розвитку, забезпечення економічної стійкості регіонів і окремих територій
країни. Умовою економічного поступу та резилентності бізнесу України нині є
ефективна міграція бізнесу та його виробничого обладнання, устаткування та
інших потужностей підприємств, а, відтак, ефективне управління ендогенним і
екзогенним міграційним капіталом. Міграційний капітал слугує інструментом
збереження ділової активності, креативності, акумулювання і комерціалізації
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нових технології (інновацій), є фактором виробництва.
До початку воєнних дій в Україні сформувався тренд міграції бізнесу за

кордон, явної і прихованої, основними причинами активізації якої були
здебільшого несприятливі у порівнянні з країнами ЄС соціально-економічні
умови ведення бізнесу, високе податкове навантаження і низький рівень
інвестиційної привабливості територій чи галузей економіки. Наприклад, за
даними ZUS, більша частина іноземного бізнесу у Польщі велася українськими
підприємствами, зокрема, на початку 2022 р. у Польщі діяло 21,8 тис. компаній
з українським капіталом, що у 2,5 рази більше, ніж німецьких підприємств, та у
5 разів, ніж нідерландських. 38 % українських компаній зареєстровані на
прикордонних територіях [1].

Релокація бізнесу закордон найбільше позначається на підприємницькому
секторі національної економіки, міра впливу якого залежить як від обсягів
міграції підприємств закордон, так і від якісних характеристик релокованого
бізнесу. Вибуття висококваліфікованих фахівців, суб’єктів стратегічних галузей
економіки, підприємств з унікальними ресурсами, технологічним потенціалом
тощо матиме негативні наслідки для національної і регіональної економік, що
унеможливить збереження стійкості економічної системи та потенціалу
підприємницького сектора.

Міграція бізнесу закордон буде посилюватися через об’єктивні причини
невизначеного терміну закінчення війни, послаблення економічної безпеки
країни, пошкодження логістичних ланцюгів та відсутності економічних
можливостей функціонування і розвитку підприємницького сектору. Негативні
аспекти ведення бізнесу в України сприяють формуванню ринку міграційних
бізнес-послуг, у т.ч. щодо релокації бізнесу до країн ЄС. Розвиток аудиторських
і консультаційних мереж сприятиме масштабуванню міграції бізнесу з України
закордон і збільшенню ризику втрати підприємницького капіталу країни [2,
c. 32].

Водночас, міграція бізнесу має і позитивні ефекти – формування ринку
міграційного капіталу як драйверу економічного поступу підприємницького
сектору, покращення бізнес-середовища, нарощення підприємницької
потужності, забезпечення резилентності бізнесу через збільшення ресурсного
потенціалу. Відтак, міграційний капітал в умовах війни генерується двома
каналами – трансферти мігрантів (трудових, а також тих осіб, які виїхали у
період війни) і капітал релокованих підприємств, які не змінили місце
реєстрації.

Враховуючи обсяги та стабільність надходжень міграційних трансфертів в
економіку України, а також їх антициклічний характер в умовах економічних
потрясінь, розвиток ринку міграційного капіталу в Україні залежить від
ефективності імплементації спеціальних інструментів регулювання грошових
переказів. Зокрема, це – моніторинг міграційних трансфертів, розвиток
електронних роздрібних платіжних систем, зниження трансакційних витрат на
здійснення грошових переказів, забезпечення широкого доступу мігрантів до
фінансової системи, стимулювання ефективного використання міграційних



65

трансфертів. Так, моніторинг, у т.ч. прогнозування, надходжень грошових
переказів мігрантів дозволить сформувати інформаційно-аналітичну базу даних
щодо обсягів, коридорів і каналів міграційних трансфертів, їх характеру
(наприклад, циклічності), а також каузальності взаємозв’язків грошових
надходжень мігрантів і рівнів бідності, соціальної нерівності, економічного
зростання територій. Водночас, цифрові трансформації у системі платіжних
операцій вимагають розробки нових електронних платформ і формування
новітніх засобів переказів, наприклад, на платіжні картки, рахунки мобільних
телефонів або он-лайн рахунки.

Поглиблення діджиталізації економіки та широке застосування
цифровізаційних процесів у фінансовій системі, дифузія інновацій у
банківський сектор і сферу бізнесу є драйверами розвитку ринку міграційного
капіталу, що комплементарно вимагає внесення відповідних правок у
нормативно-правові акти щодо управління трудовою міграцією, зокрема,
розвитку фінансової інклюзії серед мігрантів. Варто наголосити, що практика
розвитку віртуальних платформ міграційних трансфертів поширена у тих
країнах світу, які є донорами людських ресурсів. Політика щодо розвитку
ринку міграційного капіталу в Україні має формуватися за такими основними
напрямами, як управління міграційними трансфертами у проєкції розвитку
формальних каналів грошових переказів, масштабування переказів міграційних
трансфертів, стимулювання ефективного використання грошових переказів
мігрантів і цільового спрямування переказів у реальний сектор економіки.
Пріоритетними векторами поступу ринку міграційного капіталу в Україні є
підвищення інвестиційної спроможності міграційного капіталу, забезпечення
цільової спрямованості міграційних трансфертів у сектор малого та середнього
бізнесу, гарантування стійкості ринку (безпека міграційних трансфертів) і
розвиток фінансової інклюзії.

Підвищення інвестиційної спроможності міграційного капіталу можна
досягнути через створення сприятливого економічного середовища, розвиток
конкурентних переваг вітчизняного банківського сектора як фінансового
посередника на ринку міграційного капіталу та розробки програм щодо
використання спеціальних банківських депозитів. Інструментами досягнення
інвестиційної цілі є розробка програм щодо стимулювання залучення
міграційних трансфертів у стратегічні галузі економіки, покращення
інфраструктури у сфері цифрових фінансових послуг, підвищення
атрактивності цифрових грошових переказів, надання високих відсоткових
ставок на депозитні рахунки мігрантів і дозволів на відкриття банківських
рахунків в іноземній валюті [3, c. 316–317; 4].

Задля забезпечення цільової спрямованості міграційних трансфертів у
сектор малого та середнього бізнесу необхідно забезпечити високий рівень
стійкості бізнес-середовища, у т.ч. інноваційно-технологічну та виробничу
безпеку, цифрову трансформацію стратегічних галузей економіки та розвиток
інноваційної інфраструктури, конвергенцію соціально-економічного
середовища України та основних країн-реципієнтів міграційного капіталу,
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гармонізацію інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики
регулювання міграційних трансфертів України та ЄС, реформувати митну
систему держави.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: НАГРОМАДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Конкурентоспроможна модель національного господарства є
безальтернативним напрямом державної економічної стратегії України. Для
цього, перш за все, необхідно (1) визначити сфери відповідальності державних
органів влади та громадських організацій щодо забезпечення реалізації
стратегії побудови конкурентоспроможної моделі економіки, (2) забезпечити
сприятливі організаційно-правові умови функціонування бізнесу, зокрема,
спрощення системи реєстрації, ліцензування та звітності, розробка законодавчої
бази щодо захисту прав власності інвесторів, (3) активізувати діяльність
держави та підприємницьких структур щодо розвитку інфраструктури в
Україні, (4) стимулювати приплив вітчизняних та іноземних інвестицій в
стратегічні для України галузі економіки, (5) заохочувати інноваційні процеси
шляхом надання безпроцентних та пільгових позик та грантів як науково-
дослідницьким інститутам та організаціям, так і окремим вченим, здійснення
прямого державного замовлення на інноваційну продукцію, вжиття заходів на
підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, (6) здійснювати
всебічний розвиток людського капіталу та підвищення фаховості трудових
ресурсів [1, c. 320–330; 2, с. 94–116]. Все це є базовими характеристиками
державної політики та її удосконалення; успішне вирішення макроекономічних
проблем зміцнення конкурентоспроможності національної економіки повинно
відбуватися із врахуванням конкретних стратегічних напрямів.

https://stat.gov.pl/
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Відмітимо, що в умовах глобалізаційних змін важливим чинником
зміцнення конкурентоспроможності національної економіки з точки зору
реалізації державної політики є управління знаннями [3, с. 105–110]. Також
проблема організації та функціонування суспільства, що базується на знаннях,
стала надзвичайно актуальною у дослідженнях процесів глобалізації, а також у
діяльності міжнародних організацій. Підвищення обізнаності про важливість
знань для соціально-економічного прогресу є глобальним пріоритетом. Йдеться
про проникнення знань у всі сфери, пов’язані з суспільством та економікою, та
суттєвою зміною ментальності й ставлення до знань з відповідними прогнозами
на рівні всіх соціально-економічних систем. Економіка знань розглядає
використання сучасних ресурсів, які збагачують економіку, основану на
знаннях, зокрема: інвестиції в IT, високотехнологічні галузі та високо-
кваліфікованих працівників, розуміючі їх як рушійну силу економічного
зростання та конкурентоспроможності у всіх галузях економіки.

Тенденція глобалізації значно розширила світовий ринок, що призвело до
посилення конкуренції та змін у глобальній структурі промислової діяльності.
Лідерами є ті країни, які виробляють високотехнологічну продукцію та
економіка яких будується на економіці знань. Визначені засади удосконалення
ключових складових управління знаннями мають узагальнюватися у
стратегічних напрямах розвитку в межах парадигми економіки знань, яка є
ключовим фактором оцінки конкурентоспроможності країни у міжнародному
просторі.

Головною метою стратегії інноваційного розвитку промисловості України
є результативне перетворення знань, навичок, досвіду, креативних ідей у
інноваційні продукти та послуги, які базуються на високих технологіях та
забезпечують зростання конкурентоспроможності національної економіки.
Вважаємо, що саме інноваційний розвиток є фактором, який, у кінцевому
підсумку, зумовлює якість життя у країні.

Щоб розвивати інфраструктуру, необхідно підготувати базу людського
капіталу з необхідними компетенціями та можливостями для планування,
організації, керівництва, координації та остаточного забезпечення систем та
ресурсів для впровадження інноваційної діяльності [4, c. 67–72]. Ця база
включає розбудову компетентності інженерів і науковців, техніків та
інноваційних менеджерів. Уряду необхідно вживати необхідних кроків для
забезпечення інтелектуального капіталу, його збереження в межах країни для
побудови дослідницьких інновацій.

Реалізація інтелектуального потенціалу науки, техніки та інновацій для
підтримки сталого соціально-економічного зростання та розвитку, а також
підвищення конкурентоспроможності країни в глобальних дослідженнях та
інноваціях вимагають розширювання доступності якісної вищої освіти. Для
досягнення цієї мети урядом повинен застосовуватися систематичний і
скоординований підхід до розвитку людського капіталу та популяризації
досліджень та інновацій у промисловості як потенційного шляху кар’єрного
росту та гідного й конкурентоспроможного рівня оплати праці.
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Крім того, необхідно вжити цілеспрямованих заходів для стримування
інтелектуальної міграції, щоб державні витрати на освіту не трансформувалися
в інвестиції для інших країн. Це має забезпечуватися врегулюванням
політичного, економічного та соціального середовища. Статус дослідників
повинен бути привабливим і забезпечувати кращі умови праці та життя.
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МОТИВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ПОСЛУГ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Підприємництво є одним із ключових інститутів ринкової економіки, а
підприємець є головним суб’єктом економічної діяльності і ринкових відносин.
Активізація діяльності підлеглих у підприємницькій структурі вирішує ряд
найактуальніших завдань з покращення соціально-економічної ситуації у країні
і встановлення умов, що сприяють ефективності ринкової моделі розвитку.

Умови воєнного стану зумовлюють необхідність дослідження цього явища,
а також його складових, які стимулюють результативність праці та спонукають
людину до здійснення поставлених цілей.

З виникненням потреби, визначивши основний предмет її задоволення,
з’являється мотив, поступово відбувається його усвідомлення: спочатку
людиною усвідомлюється основна причина емоційного чи фізичного
незадоволення, тобто особа ідентифікує саму потребу, визначає, що саме
необхідно їй в даний момент або у найближчому майбутньому; перехід на
наступний етап – це чітке усвідомлення об’єкта або предмета, який може
задовольнити цю потребу; поступово конкретизується, якими способами можна
досягти бажаного, тобто визначається спосіб задоволення існуючої потреби. У
цьому процесі енергетичний компонент мотиву виступає як ключовий елемент
системи, який реалізується в реальних вчинках і діях, взаємодії із ціллю
усвідомленої потреби, тобто уточнюється, яких заходів необхідно вжити в
конкретній ситуації для зняття виниклої емоційної незадоволеності (рис. 1).
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Рис. 1. Внутрішня структура мотиву працівника

У монографії Л. В. Проданова і О. В. Котляревського виділяють три групи
мотивів у підприємницькій діяльності: перша група мотивів – задоволення
виключно фізіологічних потреб людини; друга – пов’язана з волею до
перемоги, прагненням до успіху, досягнутому в боротьбі з конкурентами і
самим собою; третя – пов’язана з радістю творчості, яка проявляється і в інших
випадках, але тільки тут вона стає визначальним моментом в поведінці людини,
вектором «мотив – мета» [3, с. 50].

У зв’язку із несподіваністю та непристосованістю до пандемії останніх
трьох років, суспільство в XXI ст. пережило небачені досі потрясіння в
економіці та організації управління. Тому організація мотивації персоналу
сфери послуг – це дослідження, націлене на створення відповідних умов, за
яких усі учасники процесу управління, незалежно від зайнятої ними ланки в
організаційній ієрархії, працюють в оптимальному плановому режимі
ефективності, не відхиляючись від поставлених завдань і термінів виконання
цілей виробництва [1, с. 10]. Такий підхід до розуміння мотивації працівників
дає нам змогу усвідомити причинно-наслідкові зв’язки між світовою пандемією
коронавірусу та реалізацією функції стимулювання інтересу підлеглих до праці
на підприємствах за такими складовими:

˗ будь-яка організація, незважаючи на специфіку її виробництва, являє
собою комплексну соціально-технічну систему, в основі якої закладений
фундамент,  що розглядає людей і в якості суб’єктів,  і в якості об’єктів
управління;

˗ оскільки пандемія COVID-19 прямо впливає на здоров’я, трудові
здібності, спосіб життя, то вона, так чи інакше, неодмінно торкається умов
праці працівників, є фактором їхнього задоволення роботою;

˗ першочерговим призначенням керівника кожного підприємства є
організація робочого процесу та спонукання до діяльності інших людей, що
підпорядковуються йому, а, отже, завдання менеджменту по роботі з людьми в
плані мотивації та заохочення підлеглих під час як активної, так і спадної фази
цієї надзвичайної ситуації різко набувають важливості.

Воєнний стан негативно впливає на продуктивність і виробничий процес
кожного підприємства. Серед найбільш критичних тенденцій під час воєнного
стану варто виділити вибуття з місця праці висококваліфікованих спеціалістів,
низький показник особистого інтересу працівників до надання послуг, низьку
якість зовнішніх стимулів до мотивації або ж навіть їх повну чи часткову
відсутність. Із цього цілком закономірно випливає, що перелічені супутні
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проблеми, спричинені війною, формують недостатню ініціативність персоналу
під час вирішення як особливих, так і звичних виробничих завдань, можливість
появи конфліктів між керівництвом та персоналом. Неприємним є той факт, що
за таких обставин механізм менеджменту управління персоналом діє
неефективно і незбалансовано [4, с. 112].

Воєнний стан небезпечний для підприємства, перш за все, не просто
фінансовими проблемами, але й, що набагато проблематичніше у поверненні до
нормального стану, втратою досвідчених кваліфікованих фахівців, за
відсутності яких подолання кризової ситуації перетворюється у нездійсненну
ціль.

Ключовою метою роботодавця в умовах воєнного стану є стимулювання
бажання найефективніших співробітників залишатися на своїх робочих місцях
методом визначення їх термінових і найпомітніших потреб та генерування
мотиваційної моделі організації керування підлеглими під час надзвичайних
ситуацій із урахуванням цих потреб та мотивуючих факторів. Виявлення
невідкладних потреб можна організувати шляхом опитування через
анкетування усіх працівників певної фірми [2].

Вдало підібрана державна політика в умовах воєнного стану здатна стати
гарантом успішного і безперебійного розвитку механізму підприємництва із
використанням підходящих ідей, методів чи шляхів стимулювання діяльності
сфери послуг у національній економіці. У зв’язку із вирішальним значенням
економіко-політичного курсу держави, питання розгляду та генерування
модернізованої моделі мотивування й активізації підприємницької діяльності
залишається доволі актуальним.

Активізація мотиваційних процесів організації та розвиток стимулювання
міститимуть розрізнення особливостей підприємств, тому що із підвищенням
їхньої спеціалізації прямо пропорційно зростає їх рівень конкуренто-
спроможності [2].

Головною метою державної економічної політики, яка ґрунтується на
ефективному державному управлінні та коригуванні економічних процесів, є
максимізація конкурентоспроможності економіки, активізація інноваційно-
інвестиційної складової розвитку із сприятливим впливом на структурні
процеси в реальному секторі, щоб гарантувати стрімке економічне зростання з
одночасним покращенням якості життя суспільства.
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ХВИЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МІГРАЦІЇ XXI СТ. ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНУ

ЕКОНОМІКУ

Українська еміграція до і впродовж XX ст. працювала як спосіб виїхати за
кращим життям,  розриваючи зв’язки із Батьківщиною.  Із  24 лютого  2022 року
ми стали свідками появи масової міграційної хвилі.  Якщо раніше ми не
розуміли,  чому Президент згадує цифру у  65  млн українців,  хоча за даними
Державної служби статистики громадян України усього  45  млн,  то тепер ми
зрозуміли,  яку силу насправді має за собою Світовий конгрес українців і його
лобізм щодо допомоги Україні.  Однак,  дана хвиля міграції стосується,
головним чином, країн близького зарубіжжя.

За даними УВКБ ООН,  станом на  9  червня  2023  року понад  3,2  млн
біженців із України зареєструвалися у Європі для отримання тимчасового
захисту або подібного статусу.  Серед країн Європи,  в яких найчастіше
реєструються,  –  Польща  (1,1  млн),  Німеччина  (565  тис.),  Чехія  (366  тис.),
Іспанія  (118  тис.),  Болгарія  (113  тис.)  та Італія  (97  тис.).  Станом на  19  травня
2022 року 31699 осіб подали документи на оформлення статусу біженця [0].

Рис. 1. Кількість українських біженців у країнах Європи станом на
19 травня 2022 року [0]

Такі міграційні потоки і спад економічної активності,  викликані
повномасштабною агресією рф,  змусили чимало українських компаній вдатись
до стратегії міжнародної експансії. І якщо до 24 лютого компаніям доводилось
вивчати іноземний ринок і сподіватись на успіх,  то нова хвиля міграції
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дозволила підприємцям мати лояльну аудиторію потенційних клієнтів. Серед
багатьох біженців-українців стало трендом порівняння побуту у державах-
членах ЄС та Україні.  І є,  зокрема,  дві сфери,  де наші підприємства
переважають європейські: банкінг та логістика.

У 2021 році українці відправили через «Нову пошту» 372 млн посилок. Це
65 % ринку в Україні. Війна підштовхнула власників «Нової пошти»
В. Климова та В. Поперешнюка розпочати глобальну експансію бізнесу.
Першою країною стала Польща. Однак, стримувати розвиток бізнесу у новій
країні буде відсутність упізнаваного бренду. «У Польщі його доведеться
будувати з нуля, – каже співзасновник шведсько-українського проєкту DYВ
І. Гут. – Орієнтуватися спочатку на українців – розумна стратегія» [0].

Схожу стратегію вирішив застосувати і піонер українського необанкінгу –
monobank. «У Польщі перебуває близько 3 млн українців, але, звичайно ж, ми
будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем
банківського сервісу», – каже співзасновник monobank О. Гороховський,
пояснюючи, чому партнери обрали саме Польщу як дебютний ринок для
міжнародної експансії mono. Щоб перекрити витрати та вийти на точку
беззбитковості (break-even) stereo потрібно видати кредитів приблизно на $50
млн та залучити 300000-500000 клієнтів [Ошибка! Источник ссылки не найден.].Такі
цифри є цілком реалістичними, враховуючи українську еміграцію, однак, не
варто забувати, що поляки також є цільовою аудиторією нового продукту.

Таким чином, можемо сказати, що два найпрогресивніші гравці у нішах
поштових послуг та банкінгу отримують значне підсилення стартових позицій
задля міжнародної експансії завдяки мігрантам і використовують цю
можливість, оскільки військовий стан та бойові дії на території України
обмежують масштаби зростання, а також вимагають від підприємств шукати
нових способів міжнародної інтеграції української економіки із Західним світом.
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ПОВЕДІНКА ОЛІГОПОЛІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ

В економічній теорії до ХХ ст. сформувалися уявлення щодо чотирьох
класичних моделей ринку: досконалої конкуренції, монополістичної
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конкуренції, олігополії і чистої монополії. Між собою вони відрізняються
кількістю фірм в галузі, тим, яка продукція виробляється: стандартизована чи
різноманітна (тип продукції) і тим, можливим чи неможливим є вхід в галузь
нових фірм. Важливими є наявність чи відсутність цінової конкуренції, доступ
до інформації [2].

Олігополія –  це ситуація,  в якій більшу частину продажу здійснює кілька
великих фірм, кожна з яких спроможна впливати на ринкову ціну власними
діями.

Засновником теорії олігополії вважають А. Курно, який першим розглянув
проблему олігополістичного взаємозв’язку, тобто потребу кожної фірми брати
до уваги поведінку фірми-конкурента коли перша створює свою ринкову
стратегію. Його модель побудована на таких принципах:

˗ лише дві фірми на ринку;
˗ сталою є ціна та обсяг виробництва для кожної з фірм, які приймають свої

рішення.
На початку XX ст. Е. Чемберлін розглядав олігополію як різновид

монополістичної конкуренції. Пропозицію складає невелика група корпорацій,
а фактор диференціації продукту непомітний, товари є одного і того ж вигляду.

Протягом наступних років олігополію досліджували Дж. М. Кларк,
Р. Тріффін і У. Фелнер, які враховували складність ринкових умов, однак,
вивчення групової монополії буржуазними економістами було частково
відірване від ринку зовнішніх факторів, що приховує монопольний характер
олігополії, її багатогранний вплив на загострення капіталістичних протиріч в
умовах технічної революції. П. Самуельсон, Р. Дорфман та інші економісти
визнають, що олігополія переслідує мету досягнення найвищого прибутку і,
водночас, вважають, що функціонування групової монополії підпорядковане
інтересам споживачів. Інші економісти вказують на негативний вплив
олігополій на споживачів, але вони не заперечують, що «раціональний» і
плановий характер їхньої діяльності, спрямованої на підтримку високих
темпів зростання, є помилковим судженням.

В процесі еволюції олігополістичний ринок проходить зміни і в результаті
таких змін  формуються риси, які притаманні саме цій моделі ринку (рис. 1):

Рис. 1. Характерні риси олігополії (побудовано за [2])

Риси олігополії
Незначна кількість фірм у галузі

Виробництво як однорідної, так і диференційованої продукції

Високі бар'єри для входу в галузь

Загальна взаємозалежність фірм за ціною та за випуском продукції

Залежність діапазону цін від рівня узгодженості дій

Наявність тенденції до стійкої фіксації цін

Доступність інформації про ринок лише для великих фірм
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Олігополістичні ринки досить привабливі для різноманітних схем і
узгоджених дій, які негативно впливають на конкуренцію. Це тому, що
олігополістичні ринки завжди зазнають двох різних впливів влади:
зацікавленості кожної фірми в максимізації загального прибутку галузі в
цілому та бажання максимізувати свій власний прибуток.

Яскравим прикладом олігополістичного ринку в Україні є ринок
мобільного зв’язку, де працюють три оператори – «Київстар», «Vodafone
Україна» та «Lifecell». Завдяки глобальному розповсюдженню та
застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій поступовий розвиток
українського ринку мобільного зв’язку створив можливості не лише для
комфортного спілкування між користувачами, а й прискорення зв’язку між
територіально віддаленими контрагентами, забезпечення своєчасного
прийняття управлінських рішень, економічного розвитку. На національному
рівні актуальність розвитку українського ринку мобільного зв’язку
відображена в Концепції розвитку телекомунікацій в Україні, яка затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 316.
Стратегія розвитку українського інформаційного суспільства затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386.

Попри війну, всі три мобільних оператори зафіксували збільшення доходу
в І кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найбільшу
виручку отримав «Київстар». А за динамікою зростання цього показника
лідирує «Lifecell». Загальний дохід «синього» оператора збільшився на 15,1 %
до 7,874 млрд грн. Виручка від послуг мобільного зв’язку зросла на 15,5 % до
7,339 млрд грн. У Veon таку динаміку пояснюють 30,7 % зростанням 4G-
абонентів «Київстар» та збільшенням доходів від роумінгу втричі в річному
обчисленні. Оборот «Vodafone Україна» зріс на 10 % до 5,2 млрд грн. Дохід
«Lifecell» збільшився на 21,5 % до 2,307 млрд грн. Чистий прибуток «Київстар»
припинив розголошувати в публічній звітності кілька років тому. У «Vodafone
Україна» чистий прибуток склав 515 млн грн проти 888 млн грн у I кварталі
2021 року. Зменшення в основному обумовлене коливаннями валютного курсу.
У «жовтого» оператора чистий прибуток зріс на 151,7 % до 209,4 млн грн [1].

За формальними ознаками в Україні безліч ринків можна назвати
олігопольними. Однак, чіткого переліку олігопольних ринків немає. Наприклад,
ще в 2007 р., за даними з відкритих джерел, з 286 загальнодержавних ринків в
Україні на 49 існувала «жорстка» олігополія. У 2011 р. представники АМКУ
називали такі цифри: олігопольними були 13 % ринків в Україні. У звіті про
свою діяльність за 2019 р. АМКУ називав олігопольним ринок коксу, а в звіті за
2020 р. – ринок цукру [3].

Для забезпечення успішної роботи діючого підприємства на
олігополістичних ринках особливу увагу необхідно приділяти формулюванню
та реалізації науково-обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням
стратегічних намірів і дій конкурентів. Існування значної форми
олігополістичного господарювання з реальною ринковою владою вважалося
необхідною умовою швидкого науково-технічного прогресу. Сучасні наукові
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дослідження потребують величезних коштів, які можуть виділити лише великі
олігополії. Саме стабільність ринкової позиції олігополії та отримані нею
економічні прибутки дають змогу приймати рішення щодо фінансування
стратегічних досліджень із віддаленим терміном окупності.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану кожна галузь економіки перебуває в зоні ризику.
Багато підприємств припинили свою діяльність, оскільки опинилися в зоні
бойових дій. Деякі підприємства здійснили евакуацію працівників і релокацію
виробництва на більш безпечну територію.

За даними Міністерства економіки України, що створило державну
програму релокації підприємств, понад 700 підприємств вже перемістили своє
виробництво, більш ніж 470 з них вже відновили свою діяльність. Окрім цього,
щонайменше 1700 підприємств очікують на евакуацію, а понад 320 знаходяться
у процесі переїзду [4].

Важливу роль на підприємствах відіграє антикризове управління. У своїх
працях досліджували антикризове управління такі науковці, як Б. С. Ватченко
[2],  Р.  С.  Шаранов,  Л.  Я. Балаш [1], О. В. Бінерт, О. В. Лисюк та ін. Однак,
антикризове управління в умовах воєнного стану розглянуто на недостатньому
рівні та потребує детальнішого дослідження.

Криза, яка виникла внаслідок війни, не є традиційною, тому змушує
підприємства виходити за межі звичайного антикризового управління.
Механізм антикризового управління повинен включати ці проблеми і надавати
допомогу підприємствам у відновленні їхньої діяльності. Головною метою
механізму антикризового управління в умовах воєнного стану є зменшення
негативних наслідків впливу війни на діяльність підприємства. До основних
принципів антикризового управління можна віднести:

˗ вчасну діагностику кризових проявів в роботі підприємства;
˗ швидкість реагування на будь-які кризові процеси;
˗ реакція підприємства на рівень реальної загрози в його роботі;
˗ повноцінне використання внутрішнього потенціалу для подолання кризи.
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В умовах війни оцінка поточного стану, фінансової стійкості і перспектив
розвитку підприємства здійснюється за допомогою інструментів антикризової
діагностики. Основною ціллю діагностики підприємства є аналіз поточного
стану підприємства, виявлення основних причин недоліків і недопущення
нових кризових явищ в роботі підприємства. Під час війни діагностику бажано
здійснювати із врахуванням масштабів роботи підприємства, оскільки для
проведення діагностики на великих, середніх, малих та мікропідприємствах
використовують різні показники.

Після здійснення діагностики та знаходження відхилень в роботі
підприємства створюється антикризова програма і стратегія. Під час
антикризового управління можуть застосовуватися різні стратегії і методи. До
основних методів антикризового управління в умовах воєнного стану відносяться
оперативні і тактичні методи.

Б. С. Ватченко та Р. С. Шаранов вважають, що ефективність антикризового
управління під час війни полягає у:

˗ досягненні зміни найважливіших показників фінансово-господарської
діяльності підприємства за період антикризового управління (порівняно з
початком війни або реалізації антикризових заходів);

˗ швидкості отримання позитивних змін на одиницю часу;
˗ швидкості прийняття управлінських рішень;
˗ стабілізації діяльності підприємства;
˗ швидкості адаптації підприємства до війни;
˗ економічності отримання позитивних результатів;
˗ виживанні підприємства (на початку війни або у разі знаходження

підприємства на лінії фронту) [2].
Важливим важелем для ефективної роботи підприємств в кризовій ситуації

є діяльність держави у податковій, фінансовій та інших сферах. В Україні в
умовах воєнного стану відбулися певні зміни, які спрямовані на підтримку
бізнесу (табл. 1).

Таблиця 1
Державна підтримка бізнесу під час війни (складено на основі [3])

Види допомоги Сутність
Кредит Дерегуляція

Для бізнесу під 0 % Зупинено перевірки бізнесу під час
воєнного стануДержава самостійно сплачує відсоток перед

банком
По закінченню воєнного стану ставка по
кредитах не перевищуватиме 5 %

Податки Скасовано
ФОП 1 та 2 групи сплачують податки за
бажанням

ПДВ та податок на прибуток для бізнесу
з оборотом до 10 млрд грн

Держава платить ЄСВ за мобілізованих
працівників

Сплату екологічного податку,
мінімального податкового зобов’язання та
плату за землю, де велися бойові діїБізнес з оборотом до 10 млрд грн платить до 2 %

від обороту
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Завдяки підтримці держави, різних пільг і особисто розробленого кожним
підприємством плану антикризового управління керівникам (власникам) бізнесу
вдається не збанкрутувати. Але абсолютно зменшити збитки неможливо.

Отже, у розробці антикризових програм повоєнного відновлення
підприємств різних галузей потрібно врахувати досвід інших держав, бізнес
яких діяв в схожих умовах і мав певні втрати через війну чи кризові ситуації,
але швидко досяг ефективного розвитку.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ

За час війни український бізнес втратив більше, ніж за два роки пандемії.
Оскільки військові дії в країні тривають, оцінити масштаби збитків важко,
проте, можливо.

За оцінками Нацбанку, українська економіка втратила 50 %
«невиробленого» ВВП під час війни. Тобто це коштує національній економіці
понад 50 млрд грн на тиждень. За оцінками Міжнародного валютного фонду,
Україна втратила 35 % свого ВВП через військове вторгнення російських
загарбників. Багато підприємств опинилися в районах активних бойових дій і
були змушені евакуюватися в більш безпечні райони або припинити роботу.
Однак, навіть ті підприємства, які розташовані відносно далеко від місць
обстрілів, відчули проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і браком
сировини. Згідно з опитуванням ЄБА, лише 17 % компаній працюють на повну
потужність. Третина підприємців планує відновити діяльність [1].

Найгірші справи в агробізнесі. Їхній бізнес прив’язаний до певної
території, а роботу на полях чи фермах не можна відкладати на невизначений
термін. На ринки впливає нестача робочої сили, палива, добрив і оборотних
коштів. Фермери не можуть продати зерно через обстріл росією порту. Їм не
вистачає ліквідності, щоб купити насіння, добрива та засоби захисту рослин.
Крім того, ціни на ці та інші товари суттєво зросли. Уряд запевнив, що в
Україні буде хліб, незважаючи ні на що, але світові ціни на продовольство
залежатимуть від того, чи продовжуватимуть падати снаряди на голови
українських аграріїв.

http://surl.li/dbeem.
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ІТ-галузь, як і очікувалося, виявилася найстійкішою. Карантин підготував
компанії до найсуворішого випробування з усіх – війни. Деякі ІТ-компанії мали
представництва за кордоном, тому після початку війни деякі співробітники
переїхали туди. Однак, більшість ІТ-фахівців залишаються в Україні і
працюють у безпечних зонах.

Енергетична система України приєдналася до ENTSO-E континентальної
Європи. До того вся країна була в критичній ситуації. Проблеми з
виробництвом електроенергії в Україні немає. Майже всі ТЕС працюють у
штатному режимі. Запорізька атомна електростанція – єдина повноцінно
працююча атомна станція під контролем окупантів – продовжує працювати та
постачати електроенергію в об’єднану енергосистему України.

Металургійний ринок бореться, оскільки продукція залежить від
морського експорту. Більшість підприємств галузі зосереджено на південному
сході України, де тривають бойові дії. Підприємства не можуть відправляти
готову продукцію через заблоковані порти та морські шляхи.

Логістичний ринок зазнав серйозних втрат. У «Новій пошті» на   початку
війни поставки впали на 95 %. Якщо до війни «Нова пошта» перевозила
близько 1 млн посилок на день, то в перші місяці бойових дій ця цифра впала в
20 разів – до 50 тис. посилок на день. Найскладніша ситуація в Харківській та
Київській областях, де виходять на роботу лише 15 % працівників [2].
Головними проблемами є перекриті дороги, перевірка документів і розбиті
мости. Багато автошляхів зруйновано, тому довелося будувати нові траси. Крім
того, в Україні ввели комендантську годину. Машини не можуть рухатися
вночі, що виключає цілодобову службу доставки.

Страховий ринок переживає непрості часи. Тільки 5 % компаній на ринку
працюють без проблем. Ці компанії мають представництва лише на заході
України. Близько 60 % компаній відчувають проблеми та перебої в роботі, але
продовжують працювати. 10 % компаній не можуть продовжувати діяльність.
Чверть компаній мають філії та представництва на територіях, постраждалих
від російської агресії [3].

Головною проблемою підприємництва військового часу є людський
капітал. За даними ООН [4] Україну покинули майже 10 млн громадян. Менше
половини з них – люди працездатного віку. Майже всі вони жінки. Було
мобілізовано велику кількість чоловіків працездатного віку, а частину
робітників переселили у відносно безпечні райони. У результаті підприємства,
які не можуть переїхати, страждають від нестачі робочої сили. До актуальних
проблем бізнесу через війну також можна віднести складну логістику,
зростання цін на сировину, дорогу електроенергію, зниження купівельної
спроможності населення і, відповідно, зниження замовлень і продажів. Ставки
оренди житла залишаються високими. Водночас, немає жодного державного
майна, яке можна було б здавати в оренду за розумними цінами.

Для подолання цих проблем потрібна підтримка держави. Вона має
підтримувати, перш за все, виробників продуктів харчування та ліків, аптеки, а
також легку промисловість. Держава повинна закликати бізнес у відносно
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спокійних регіонах відновити роботу. Уряд повинен знизити податки,
дозволити платити 2 % ПДВ замість 20 % з обороту. Для підприємців першої та
другої груп сплата ЄСВ стане добровільною. Серед пропозицій бізнесу –
скасування переліку критичного імпорту як суттєвої перешкоди для роботи з
постачальниками та клієнтами, підтримка відновлення імпорту та експорту,
матеріально-технічне забезпечення та спрощення митних процедур.

Отже, українське підприємництво під час війни зазнало великої шкоди та
багатьох проблем. Та навіть під час війни бізнес має працювати там, де це
можливо, платити податки та забезпечувати країну ресурсами для подальшої
оборони. Потрібно відновити його можливості і цим треба займатися прямо
зараз, використовуючи підтримку держави та власні ресурси.
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Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ

За майже рік повномасштабного вторгнення український бізнес зазнав
втрат в рази більше, аніж за три роки пандемії. Наразі багато підприємств,
опинившись в районах активних бойових дій, евакуювались в більш безпечні
регіони та продовжили там свою діяльність або ж зовсім припинили її.
Компанії, які все ж таки мають необхідні ресурси та продовжують роботу,
страждають від постійних ракетних обстрілів, перебоїв з постачанням
електроенергії та води, проблем з логістикою та браком потрібної сировини.
Так, за свідченнями опитувань Європейської Бізнес-Асоціації, лише 49 %
українських підприємств працюють у повному обсязі, а 51 % − частково. Серед
компаній, що працюють частково, 44 % були вимушені скоротити географію
своєї діяльності, 20 % − закрити частину офісів чи торгових точок, 18 % −
перейти в он-лайн, 18 % − з інших причин.

Ведення підприємницької діяльності під час воєнного стану є дуже
складним процесом, але вкрай необхідним. Окрім першочергового завдання
самозбереження компанії, постають такі глобальні потреби, як забезпечення
населення робочими місцями та допомога армії.

Після початку повномасштабного вторгнення багато українців мігрували в
інші країні, проте, в Україні залишилася значна частина тих, які втратили
роботу внаслідок зменшення кількості штатних одиниць за місцем їх

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/14/683967//
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/page/9
https://tv5.zp.ua/news/biznes-v-umovah-vijni-hto-zaznav-
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3528538-ponad-devat-
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працевлаштування або ж повного припинення діяльності деяких компаній.
Таким чином, значна кількість українців опинилась без постійного доходу.
Наразі ситуація дещо покращується. Так, за даними Міністерства фінансів
України, якщо ще у червні 2022 року кількість офіційно зареєстрованих
безробітних в Україні складала 316 тис. осіб, то на листопад 2022 року їх
налічується 239 тис. осіб [1]. Така тенденція спостерігається внаслідок
мобілізації, що впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від
чоловіків та масовий від’їзд жінок закордон. Проте, для запобігання
погіршенню даної статистики українському бізнесу варто орієнтуватись на
створення робочих місць, що сприятимуть рееміграції українців та в
найближчому майбутньому відбудові України.

Щодо допомоги армії, то бізнес на даному етапі робить один з найбільш
значущих вкладів у контексті підтримки обороноздатності країни та
соціального сектору. Так, за даними опитування Європейської Бізнес-Асоціації,
продовжують допомагати армії 46 % компаній, до того ж 40 % продовжують
допомагати продукцією, 34 % – фінансово, 17 % – медикаментами, 16 % –
послугами, 15 % – засобами захисту, 18% – інше. За відсутності розвитку
бізнесу така допомога зменшиться в рази, що чинитиме негативний вплив на
обороноздатність нашої держави.

Розвиток бізнесу під час воєнного стану – це процес, пов’язаний з великою
часткою невизначеності та ризику, але війна – не перший виклик, з яким
зіткнувся український бізнес. Щоб стимулювати цей розвиток, держава надає
українським підприємцям багато можливостей для цього. По-перше, це
створення сприятливих умов для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема,
компенсація роботодавцям витрат на оплату праці кожної працевлаштованої
ВПО та тимчасове переміщення бізнесу з охоплених війною районів на Західну
Україну.

За рахунок фінансової підтримки підприємців держава також запровадила
державну схему підприємства «eRobota», кошти якої дозволять кожному, хто
має бажання, навички та плани, розпочати власну справу чи розширити її. Крім
того, із запровадженням воєнного стану для ФОП можна сплачувати єдиний
податок у розмірі 2 % від обороту та отримувати безвідсоткові кредити за
державною схемою «5–7–9 %».

Нововведення та ініціативи в умовах воєнного стану з’явились і в галузі
експортної діяльності. Так, Офіс з розвитку підприємництва та експорту
запустив оперативну платформу з актуальною інформацією для українських
експортерів, які готові постачати свою продукцію за кордон в умовах війни.
Доступною також стала кредитна програма для фінансування українських
експортерів, які через повномасштабне вторгнення потребують додаткового
фінансування для реалізації експортних контрактів.

Окрім вищенаведених програм, за підтримки Міністерства цифрової
трансформації України створено безліч платформ та маркетплейсів, які
полегшують ведення підприємницької діяльності в багатьох її аспектах.
Оцінивши нові можливості для розвитку українського бізнесу, можна
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визначити, що підприємці отримали багато привілей для того, щоб розпочати
нову діяльність або ж покращувати вже існуючу.

На нашу думку, під час розвитку бізнесу в умовах воєнного стану
підприємцям варто також коригувати бізнес-плани в залежності від
особливостей ситуації, що виникла. За умови невизначеності, перш за все,
необхідно побороти паніку і налагодити контакт зі своєю командою. Далі перед
етапом створення бізнес-плану варто реально оцінити свої сили, передусім,
проаналізувавши ситуацію, обрахувати наявну кількість грошей та
оптимізувати витрати. За одну з основних цілей під час бізнес-планування за
умов воєнного стану варто взяти мінімізацію звільнень. В такий непростий час
важливо зберегти уже сформовану команду фахівців. Метою, на яку варто
спиратись у плані за складних умов, може бути розширення наявного продукту
відповідно до нових потреб клієнтів з можливою зміною бізнес-моделі. З
початком повномасштабного вторгнення умови діяльності клієнтів здебільшого
зазнали змін, тому пріоритетним може стати підлаштовування під ці нові зміни.
Таким чином, окрім задоволення нових потреб уже наявних клієнтів, компанія
зможе задовольнити потреби й нових клієнтів.

Вихід на міжнародні ринки може бути одним із пріоритетних напрямків
нового бізнес-плану. По-перше, логічно знову зосередитися на підтримці
сусідів України. На їхньому маркетплейсі можна відстежити модель, яка згодом
буде передана в інші країни. Щоб розпочати такий розвиток, варто відвідати
європейські виставки, де компанії часто мають можливість зустрітися з
міжнародними дистриб’юторами чи роздрібними торговцями та почати
співпрацю. Повномасштабне вторгнення призвело до багатьох втрат, але
історично склалося, що за такими спустошеннями слідували відновлення та
розвиток. Тому, усвідомлюючи важливість, маючи можливості та бізнес-план з
урахуванням конкретної ситуації, розвиток бізнесу в Україні є не лише
необхідним, але й реальним та успішним.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В
СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Транскордонне співробітництво, з одного боку, є важливим елементом
інтеграційного процесу, що здійснюється шляхом оптимального поєднання
можливостей і ресурсів прикордонних регіонів суміжних країн, а з іншого –
допомагає розв’язанню спільних проблем і сприяє соціально-економічному
розвитку цих регіонів [1, с. 208–217]. Такий тип співробітництва є істотним
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чинником поліпшення міждержавного клімату, а також дієвим засобом
ліквідації диспропорцій в економічному і соціальному розвитку країн.

Транскордонне співробітництво має властивість прискорювати процеси
вирівнювання якості життя населення прикордонних територій та сприяти
створенню умов для вільного переміщення людей, товарів, капіталів та послуг
через кордон. Транскордонне співробітництво відіграє також важливу роль в
якості майданчика для адаптації європейського законодавства та механізмів
фінансової підтримки.

Основою транскордонного співробітництва є процес створення зв’язків та
договірних відносин у прикордонних територіях з метою пошуку рішень для
спільних та ідентичних проблем і, таким чином, суміжні прикордонні регіони
співпрацюють у процесі розробки планів та вибору пріоритетів розвитку [2].
Транскордонна співпраця полягає у тому, щоб у діалогу були задіяні всі
соціальні групи населення та адміністративні органи.

Щодо аспектів існування кордонів та наслідків, які виникли на
прикордонних територіях через їх розташування, транскордонне співробітництво
має на меті покращення умов життя населення. Серед головних цілей такої
співпраці є (1) подолання існуючих стереотипів та упереджень по обидві сторони
кордону, (2) усунення політичних та адміністративних бар’єрів між сусідніми
народами, (3) створення господарської, соціальної та культурної інфраструктури
за умови формування спільних органів, господарюючих суб’єктів, осередків.

Основні особливості транскордонного співробітництва в системі
міжнародних економічних відносин можна представити у двох групах:
об’єктивні і суб’єктивні (рис. 1).

Рис. 1. Особливості транскордонного співробітництва в системі
міжнародних економічних відносин
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об’єднувати зусилля (передусім,
екологічні проблеми);
• реалізація єдиної політики
просторового облаштування
територій із спільними інтересами
та завданнями

• можливості прискореного
соціально-економічного розвитку
прикордонних регіонів та
підвищення якості життя мешканців;
• можливості отримання значної
фінансової підтримки міжнародних
структур;
• формування єдиного
інтегрованого середовища
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життя населення прикордонних територій та сприяти досягненню вільного руху
товарів, людей і капіталів через кордон [3, с. 96–100]. Воно також сприяє
мобілізації місцевих ресурсів та підвищенню ефективності їх використання,
робить можливим об’єднувати зусилля для вирішення спільних проблем у
транскордонному регіоні.

Існує необхідність вирішення спільних проблем, що виникають у
транскордонному регіоні – суміжних прикордонних територіях сусідніх
держав: вдосконалення і розбудова транскордонної інфраструктури і
забезпечення екологічного стану, спільне використання водних ресурсів,
просторове облаштування, що потребує узгоджених взаємовигідних та
скоординованих дій.

Поряд з цим, вдосконалення та поглиблення транскордонного
співробітництва в системі міжнародних економічних відносин відкриває нові
можливості і резерви для активізації господарської діяльності в периферійних
територіях регіонів, мобілізації природно-ресурсного потенціалу та підвищення
конкурентоспроможності. Саме ці фактори диктують необхідність координації
розвитку транскордонних регіонів по всьому периметру країни.

Транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії, спрямовані на
посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними
громадами або органами влади, що перебувають під юрисдикцією двох і більше
договірних сторін [4, с. 10–19]. Воно здійснюється в межах компетенції
територіальних громад або органів влади, що визначаються національним
законодавством, шляхом укладання відповідних угод або домовленостей.

Таким чином, транскордонне співробітництво здійснюється лише між
суміжними територіями. Іншими словами, транскордонне співробітництво – це
специфічна сфера зовнішньоекономічної, політичної, екологічної, культурно-
освітньої та інших видів міжнародної діяльності, які здійснюються на
регіональному рівні, і які, охоплюючи всі загальні їхні форми, відрізняються
необхідністю та можливостями більш активного їх використання, а також
низкою особливостей, а саме – наявністю кордону і необхідністю його
облаштування, спільним використанням природних ресурсів і, відповідно,
спільним вирішенням проблем екологічної безпеки, більш широким взаємним
спілкуванням населення сусідніх держав та особистими зв’язками людей,
значно вищим навантаженням на ринкову інфраструктуру.
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РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІДРОДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Підприємництво по праву є одним з головних напрямків соціально-
економічного розвитку як регіонів, так і в цілому України. Це визначається
гнучкістю і швидкими темпами адаптації до трансформаційних змін у
національній економіці. На наш погляд, у сучасних умовах саме такі риси є
головними для відродження в умовах війни і подальшого розвитку у
післявоєнні часи. Наразі повномасштабна війна спричинила обмеження, а у
деяких випадках майже блокувала функціонування крупних підприємств
стратегічних галузей економіки, тому активізація суб’єктів малого і середнього
підприємництва навіть в умовах релокації дозволили підтримати національну
економіку, забезпечити населення робочими місцями. У таких умовах
подальше відродження та стабільний розвиток вітчизняного підприємництва
потребує реалізації державних механізмів мотивації і підтримки за допомогою
сучасних економічних і неекономічних інструментів.

Проблематикою розвитку підприємництва займалися відомі іноземні та
вітчизняні вчені, серед них, насамперед, слід вказати класиків: П. Друкера,
Й. Шумпетера, П. Самуельсона та ін. Серед вітчизняних науковців тематикою
розвитку малого та середнього підприємництва у сучасних умовах займалися:
А. Бутенко, Т. Піхняк [1], Н. Василець [2], В. Табінський, а питання щодо ролі
підприємництва у забезпеченні соціально-економічного розвитку підіймали
A. Мельник, М. Стегней, Н. Сілічєва, О. Вашків [3]. Розв’язанню проблем
новаторства та адаптивності малого та середнього бізнесу присвячені наукові
роботи Ю. Аністратенка, О. Витвицької [4], О. Лозовського, Т. Мельник [5],
Н. Шлафман та багатьох інших. Однак, є питання, що, на наш погляд,
недостатньо опрацьовані і мають фокус саме на визначенні напрямків
відродження вітчизняного підприємництва в умовах війни та у повоєнні часи.
Постійний аналіз стану і тенденцій розвитку підприємництва дозволить
своєчасно реагувати на зміни і запровадження дієвих механізмів щодо його
подальшого розвитку й державної підтримки.

Нами було виявлено, що, попри негативні прогнози, статистичні дані
свідчать про високі темпи адаптації вітчизняного підприємництва в умовах
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повномасштабної війни. Так, протягом перших двох місяців було зареєстровано
на 50 % більше нових суб’єктів підприємництва, ніж у аналогічний період 2021
р. Виявлено, що адаптація до воєнних умов відбувається швидше, ніж до умов
пандемії Covid-19. Про це свідчить статистика щодо відкриття нових
підприємств на звільнених територіях та територіях активних бойових дій: з
лютого по квітень 2022 року було зареєстровано 14420 нових підприємців,
благодійних фондів й громадських організацій (12255 ФОП та 2165 ЮО), 80 %
з яких припадає на фонди та організації. Близько 3000 суб’єктів
підприємництва створені як виробники зернових, бобових культур, насіння
олійних культур; суб’єкти неспеціалізованої оптової торгівлі, комп’ютерного
програмування, будівництва житлових і нежитлових будівель та ін. Дані
тенденції зберігаються і на території областей, де воєнні дії не відбувалися або
мають обмежений характер. Найбільше суб’єктів підприємництва фондів і
організацій було відкрито у Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській
та Хмельницькій областях [1, с. 26].

Відмічається взаємодія представників вітчизняного підприємництва з
обласними/районними/військовими адміністраціями та територіальними
громадами у напрямку відновлення виробництва продуктів харчування,
побутової хімії, енергозабезпечення; створення робочих місць; формування
товарних запасів, відновлення логістичної системи. Проте, й досі існує низька
поінформованість суб’єктів підприємництва щодо державних та регіональних
програм їх підтримки від міжнародних і вітчизняних донорських організацій,
які є надзвичайно актуальними [2]. Ускладнюється ситуація ще й
непрогнозованістю подій, незакінченими реформами майже в усіх галузях
економіки (податкова й пенсійна реформи, діджиталізація процесів закупівлі
товарів, електронних контрактів від держави, інертність фінансових потоків для
реалізації державних і бізнес-проєктів та програм з розвитку) [3, с. 117].

Більшість суб’єктів підприємництва, що мають історію розвитку,
прогнозують зниження обсягів діяльності у порівнянні із 2021 р. майже на 74 %
та зниження фінансових результатів – на 13 %. Тому програми релокації для
відновлення і подальшої активізації таких підприємств є надзвичайно
актуальними, адже у безпечні регіони переміщено 761 підприємство, серед них
588 працюють на новому місці. Найбільша кількість підприємств релокувалися
з Харківської області – 193 підприємства, Донецької області – 106,
Дніпропетровської області – 27, Київської області – 180, Запорізької області –
26 [4, с. 113]. Продовжує бути актуальним напрям на участь у розвитку
підприємництва іноземних компаній, що прямо чи через електронні системи
мають можливість реалізувати торговельну чи логістичну діяльність. Для цього
потрібні відповідні податкові умови, серед яких запровадження спеціального
статусу для іноземних компаній для ведення бізнесу в Україні. Такий статус
фактично забезпечує оподаткування, не перевищуючи 5 % від доходів за умови
ведення діяльності з використанням зовнішньоекономічних контрактів на
експорт послуг, безготівкової форми розрахунків і електронного
документообігу [5, с. 4]. Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва також
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є вкрай необхідною. Отримання пільгового кредиту для відновлення діяльності
чи виробничих потужностей під 9 % терміном до 5 років на суму до 60 млн грн
без урахування раніше виданих кредитів за програмами державної підтримки
дозволить інвестувати власні кошти, відновити роботу та повернути
працівників. Для започаткування власної справи або розширення бізнесу вже
виділено мікрокредити близько 300 українцям загальним обсягом майже 67,6
млн грн. Головною умовою було підготування дієвого бізнес-плану і відкриття
власного бізнесу. Таким чином, було відібрано понад 2 тис. заяв для отримання
грантів вартістю  до 250 тис. грн. З них майже 200 млн грн уже надійшли на
рахунки одержувачів. Для аграрних підприємств було запроваджено пільгове
кредитування на загальну суму 67,75 млрд грн та кредитування за програмою
«Доступні кредити 5–7–9%» з можливістю отримати кредити від 100 тис. до 90
млн грн. В залежності від категорії суб’єкта підприємництва відсоткова
вартість такого кредиту становить від 0 % до 9 %. Вже отримано 49405 кредитів
на загальну суму 149,17 млрд грн. [6, с. 8]. Така державна допомога свідчить
про важливу роль вітчизняного підприємництва у процесах  відновлення
національної економіки, його значення для вирішення поточних соціальних
проблем і створення оптимальних умов для соціально-економічного розвитку
країни.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВИРОБНИЧО-
ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ринкові умови визначають виробничо-збутову діяльність підприємства як
ключову для забезпечення ефективності сучасного господарювання та основну
для усіх суб’єктів бізнесу загалом. Вона охоплює розробку та реалізацію
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комплексу заходів з формування оптимальної збутової мережі для ефективних
продажів виготовленої продукції.

Беручи до уваги, що успішна діяльність підприємства безпосередньо
пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції (послуг), основними
чинниками, що здатні впливати на ефективність господарювання, є попит і
пропозиція, а також можливість забезпечення балансу між цими змінними.

Виробництво та збут, як головні складові, які визначають конкуренто-
спроможність і стійкість підприємства (рис. 1), залежать як від соціально-
економічної ситуації та ринкової кон’юнктури, так і від безпосередніх умов
ведення підприємницької діяльності в певному середовищі. При цьому
формування товарної основи тісно взаємопов’язано з реальними та
потенційними можливостями підприємства, наявністю відповідних виробничих
потужностей, кадрового потенціалу, цінової політики, організаційної структури
тощо. Без урахування цих складових неможливо досягти успіху на ринку та
забезпечити належні конкурентні переваги.

Рис. 1. Взаємозв’язок виробничої та збутової діяльності підприємства

Дослідження ринкового середовища має враховувати всі фактори, що
впливають на підприємство як суб’єкт господарювання: мікросередовище (ціна
продажу товару, ринки збуту, витрати на виробництво і збут, фактори
виробництва, умови поставки тощо) і макросередовище (податкове
законодавство, кредитно-фінансова політика, нормативно-правове забезпечення
функціонування суб’єкта господарювання, інфляція і т. д.).

Практика виробничо-збутової діяльності підприємств різних форм
власності свідчить, що максимізація прибутку як головний орієнтир розвитку
підприємства не завжди сприяє реалізації довгострокових інтересів їх
власників, оскільки для досягнення  результативного господарювання потрібно
приділяти увагу споживачам і їх потребам. Лише споживач може забезпечити

Надання послуг Переробка ресурсів у
готову продукцію Виробництво товарів
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належну виручку, відповідний імідж і репутацію фірми. Внаслідок цього слід
провести ґрунтовний аналіз смаків і запитів основних сегментів споживачів
шляхом встановлення базових характеристик споживача (географічних,
демографічних, соціально-економічних, психологічних), що дасть змогу
сформувати ефективну маркетингову стратегію. Орієнтація на певний сегмент
ринку створює можливість для забезпечення основного обсягу реалізації
продукції (відповідно до закону Парето 20 % покупців забезпечують 80 %
продажів).

Слід зауважити, що величина прибутку залежить від трьох основних
параметрів: собівартості продукції, обсягу реалізації і ціни. При цьому
регулювання на рівні підприємства можливе значною мірою для обсягів
реалізації та ціни, оптимальне співвідношення між якими дозволяє
підприємству досягнути поставлених цілей щодо рівня рентабельності
продукції і ефективності виробництва.

При гострому дефіциті грошових засобів на ведення основної виробничої
діяльності, що сьогодні існує на значній частині вітчизняних підприємств,
часто бракує коштів і знань для проведення маркетингових досліджень,
рекламу й інші заходи, пов’язані із розширенням обсягів збуту. Більшість
керівників вважають, що найважливішим завданням є виробництво, а збут
продукції – проблема другорядна і малозначуща. Відповідно до цих уявлень у
штатних розписах підприємств чисельність персоналу, відповідального за збут,
часто не перевищує 5–10 % загальної кількості кадрового складу, в той час як у
зарубіжних компаніях, що виготовляють, наприклад, продукти харчування,
чисельність персоналу, що займається збутом дорівнює, а в ряді випадків і
перевищує кількість виробничих працівників.

Важливою умовою для забезпечення ефективної виробничо-збутової
діяльності підприємств є своєчасні аналіз, оцінювання і прогнозування ризиків.
Основна структура ризиків охоплює такі групові ризики, як політичні,
соціальні, економічні, інвестиційні й інноваційні, комерційні, фінансові,
виробничі, проєктні та будівельні. Суттєве значення має знання комерційних
ризиків, до яких належать збільшення податків, нестабільність попиту на
продукцію, скорочення платоспроможного попиту споживачів, поява на ринку
альтернативного продукту, зниження цін конкурентами, збільшення обсягів
виробництва у конкурентів, зміна митної і податкової політики та ін. При
комплексному аналізі ризиків мають враховуватися як усі можливі види втрат,
так і всі види доходів, пов’язані з діяльністю підприємства на ринку.

До можливих напрямів підвищення ефективності виробничо-збутової
діяльності підприємства можна віднести такі моменти:

˗ слід підібрати структуру служби збуту з оптимальним поєднанням
підрозділів, що займаються продажами, рекламою і маркетинговими
дослідженнями;

˗ необхідно забезпечити раціональну модель зв’язку і взаємодії системи
збуту з іншими підрозділами;
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˗ питання ціноутворення і довгострокового планування повинні
вирішуватися з урахуванням динаміки реалізації і підвищення ефективності
продажів на основі рекомендацій служби збуту;

˗ на етапі укладання договорів зі збуту повинна забезпечуватися ефективна
юридична підтримка;

˗ проведення анкетування в місцях продажу для покращення задоволення
потреб покупців продукції;

˗ застосовувати різні методи стимулювання продажів;
˗ доцільно збільшити фінансування маркетингової діяльності та проводити

аналіз потенційних можливостей підприємства.
Разом з тим, навіть при виконанні всіх зазначених вище рекомендацій

неможливо розраховувати на успіх без прийняття рішення щодо вибору
секторів і сегментів ринку, асортименту пропонованої продукції, вибору
регіонів продажу, а також забезпечення ефективності організації та технології
виробництва. Безперечно, реалізація всіх окреслених напрямів потребує
значних матеріальних і фінансових витрат, однак, результат багаторазово
окупається.

Таким чином, виробничо-збутова діяльність, котра передбачає глибоке
дослідження ринку і постійний моніторинг дій конкурентів, є основним
джерелом одержуваного підприємством прибутку, що забезпечує досягнення
поставлених цілей і ефективність його господарювання.
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Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

За рік повномасштабного вторгнення український бізнес зазнав втрат в
рази більше, аніж за два роки пандемії. Зараз, в цей важкий час, страждає не
лише Україна, а й українська економіка. Робота українського бізнесу є основою
збереження державного бюджету та частково запобігає виникненню проблеми з
безробіттям.
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Близько 50 % бізнесу не працює, а 46,8 % підприємств повністю або майже
повністю припинили роботу з  24 лютого.  При цьому 4,5 % опитаних вказують
на те, що знайшли можливість навіть збільшити обороти порівняно з довоєнним
періодом. Ситуація майже не змінилася порівняно з травнем 2022 року [1].

Рис. 1. Показники стану бізнесу

Ведення підприємницької діяльності під час воєнного стану є дуже
складним процесом,  але вкрай необхідним.  Підприємства,  які мають необхідні
ресурси та продовжують роботу, страждають від постійних ракетних обстрілів,
перебоїв з постачанням електроенергії,  проблем з логістикою та браком
потрібної сировини.

Так як багато українців виїхали закордон і закрили свій бізнес, безробіття в
країні зросло. Наразі ситуація дещо покращується. Так, за даними Міністерства
фінансів України,  якщо ще у червні  2022  року кількість офіційно
зареєстрованих безробітних в Україні складала  316  тис осіб,  то на листопад
2022 року їх налічується близько 239 тис. осіб [2].

Рис. 2. Стан адаптації бізнесу під час війни

Проте,  на нашу думку,  для запобігання погіршенню даної статистики
українському бізнесу варто орієнтуватись на створення робочих місць,  що
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сприятиме рееміграції українців та в найближчому майбутньому відбудові
України.

Для допомоги армії бізнес робить один з найбільших вкладів у контексті
підтримки обороноздатності країни та соціального сектору. Розвиток бізнесу
під час воєнного стану – це процес, який несе у собі велику кількість
невизначеності та ризиків.

На сході України частка підприємств, які повністю або майже припинили
діяльність, більше, ніж в середньому по Україні, та становить 63,9 %. На заході
та півночі більша частина всіх підприємств зменшила обсяги робіт або
працюють частково – 57,3 % і 56,6 % відповідно. У центрі України та на півдні
таких підприємств 44,9 % і 46,9 %, найменше на сході – 29,1 %. Отже, на заході
України найбільший відсоток бізнесів (37,7 %), які мають стратегію,
налагодили базові процеси, а деякі почали адаптуватися до неї. Загалом
адаптувалося 33,4 % бізнесу [1].

Задля більшої адаптації держава запустила чергову урядову програму для
бізнесу «єРобота», гроші з якої дадуть змогу кожному, хто має бажання,
навички та ідею запустити власну справу або розширити свій бізнес.

Оцінивши нові можливості для розвитку українського бізнесу, можна
визначити, що підприємці отримали багато привілей для того, щоб розпочати
нову діяльність або ж покращити вже існуючу.

Повномасштабне вторгнення принесло багато втрат, але історично після
таких руйнувань приходить відновлення і розвиток. Отже, розуміючи
важливість, маючи можливості та відповідний до особливостей ситуації бізнес-
план, розвиток бізнесу в Україні стає не тільки необхідним, а цілком реальним
та успішним. Обґрунтовано, що актуальним є питання удосконалення системи
інформаційної та консультативної державної підтримки бізнесу з метою
стимулювання його розвитку.
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Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

ФУДТРАК ТА ДРОПШИПІНГ ЯК НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО
БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Успішне функціонування економіки держави загалом і регіону, зокрема,
тісно пов’язане з оптимальним поєднанням ефективної роботи як виробничих,
так і торговельних підприємств. Від цього залежить дієвість економічної
політики регіону та її вплив на рівень життя населення, а також на економічну і
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фінансову стабільність. Особливої актуальності дане питання набуває у кризові
періоди, початком якого став 2020 рік та пандемія Covid-19, а з лютого 2022
року – повномасштабне воєнне вторгнення росії на територію України.

Саме з причини останньої зазначеної події значна кількість підприємств і
підприємців опинилися у несприятливих економічних умовах, коли над їх
бізнесом (а нерідко і життям) нависла загроза зникнення. Це призвело до
згортання малого бізнесу у тих регіонах, де велися активні бойові дії. Саме
малий бізнес є найбільш мобільним і гнучким до несприятливих зовнішніх
умов. Тому пошук таких видів діяльності, котрі б не потребували значних
капіталовкладень і мали ознаки мобільності, привів нас до ідеї запровадження у
невеликих населених пунктах таких видів бізнесу, як фудтрак і дропшипінг.

Фудтрак або «мобільна їжа» – це новий напрям в гастрономії, а також
інноваційна ідея швидкого харчування, котра може бути реалізована в
невеликому місті, такому як Мукачево.

Фудтрак гарантовано буде користуватися попитом серед населення як вид
швидкого харчування. Однією з головних переваг вважаємо те, що фудтрак є
мобільним, тобто може за короткий час переїхати з однієї локації на іншу, де в
певний час є більший потік потенційних покупців, а також брати участь у
різних фестивалях, котрі в Мукачеві проводяться досить часто протягом року (у
мирний час). Споживачам може бути запропоновано фастфуд, десерти, а також
прохолоджуючі напої, коктейлі та ін.

Для Мукачева це є новітньою ідеєю з нульовою конкуренцією. Фудтрак
може бути на одній локації зранку приблизно до 15 год., потім переїжджатиме
на іншу локацію і буде там залишатися до 22  год.  На вибраній локації біля
фудтраку можуть бути розміщені кілька пуфів та столів. Фудтрак вигідно
відрізняється від стаціонарних закладів харчування тим, що не чекає, коли
прийде клієнт, а їде до нього сам, маючи інформацію про скупчення цільової
аудиторії. На зовнішній частині фудтраку може бути реклама його ж продукції,
таким чином, фудтрак буде рекламувати свій продукт навіть в русі.

Швидка окупність проєкту полягає в тому, що при обслуговуванні близько
100 осіб в день, фудтрак окупиться через 4-6 місяців.

Споживачі можуть харчуватися найулюбленішою, найсмачнішою їжею
будь-де. Вони можуть збиратися великими компаніями, веселитися і займатися
тим, що вони не можуть дозволити собі в звичайних кафе.

Інша ідея – це дропшипінг. Дропшипінг або пряма поставка (англ.
Dropshipping або англ. Drop shipping) – це вид підприємницької діяльності через
Інтернет, який полягає в реалізації товарів посередником (дропшиппером, англ.
dropshipper). При цьому посередник купує товар у виробника тільки після того,
як сам отримав від клієнта оплату даного товару, прибуток посередника
формується за рахунок різниці між оптовою вартістю, яку він сплачує
виробнику, і роздрібною вартістю, за яку продає товар клієнту. Ключовою
відмінністю цього виду діяльності є те, що куплений товар відправляється
покупцеві безпосередньо від виробника, що й знайшло своє відображення в
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самому терміні: в дослівному перекладі з англійської «drop shipping» - пряма
поставка.

Дропшипінг набуває актуальності і набирає популярності у воєнний час,
тому що це схема продажів, у якій Інтернет-магазин виступає посередником
між покупцем та постачальником. Дропшиперу непотрібно купувати товар,
орендувати склад і контролювати доставку. Його завдання – просувати товари і
шукати клієнтів, заробляючи на націнці до оптової вартості товару. Всім іншим
займається постачальник.

Цим видом діяльності може займатися навіть бізнесмен-початківець без
досвіду роботи, але в такому випадку йому не вистачатиме реклами в мережах
та більш масових і надійніших постачальників, з більш швидким способом
доставки.

Як працює дропшипінг?
1 – покупець оформляє замовлення;
2 – інтернет-магазин передає інформацію постачальнику;
3 – постачальник відправляє товар покупцю.
Переваги дропшипінгу порівняно з іншими видами підприємницької

діяльності саме у воєнний час можемо сформулювати таким чином:
1. Мінімальний стартовий капітал. Основні витрати звичайних інтернет-

магазинів – це оренда склада та офісу;
2. Низькі ризики. Дропшипер у будь-який момент може припинити

торгівлю, змінити нішу чи зайнятись чимось іншим;
3. Більше можливостей. Цей вид діяльності дозволяє одночасно мати

кілька інтернет-магазинів з різними типами товарів або один із величезним
асортиментом.

З огляду на викладене вище, можемо констатувати, що в умовах війни
Україна вдається до логічних і поміркованих кроків, зокрема, вона зменшує
заплановані доходи бюджету і збільшує видатки, які спрямовані на протидію
російській агресії, проте, дуже важливо сьогодні, насамперед, підтримувати
малий бізнес, тому що в нього запас економічної безпеки набагато менший або
взагалі відсутній, а його мобільність і гнучкість надає йому переваги перед
великим і середнім бізнесом в умовах воєнного стану.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану забезпечення підтримки економіки має
вирішальне значення для життєздатності країни. Підприємства повинні
працювати для подальшого стабільного розвитку держави.

Воєнне вторгнення в Україну супроводжується руйнуванням
інфраструктури, окупацією територій, вимушеною міграцією, катастрофічним
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падінням ВВП, високими темпами інфляції тощо. Внутрішній бізнес є одним із
найважливіших джерел податкових надходжень до державного бюджету, а
тому питання його підтримки під час воєнного стану є актуальним та
своєчасним. Важливо дослідити вплив російського вторгнення в Україну на
вітчизняну економіку, зокрема, визначити наслідки для суб’єктів
господарювання та оцінити заходи та обсяги фінансової підтримки суб’єктів
господарювання під час війни, а також визначити пріоритетні напрямки
подальшого фінансування суб’єктів господарювання [1].

Крім того, вторгнення російських військ супроводжувалося непоправними
втратами населення, окупацією територій, руйнуванням інфраструктури,
освітніх та медичних закладів, культурної спадщини, будинків, доріг, а також
масовою міграцією населення, зокрема, за межі України. Все це загалом
спровокувало низку негативних наслідків для української економіки. До
основних належать: зростання індексу споживчих цін, падіння експорту та
імпорту, порушення ланцюгів поставок, падіння ВВП країни тощо. Крім того,
зазначені фактори пов’язані зі значними витратами бюджету країни на
соціальну допомогу, відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури,
військові витрати. Підтримка країн ЄС та світу не може повністю компенсувати
такі значні витрати, а тому Україні потрібні способи поповнення бюджету з
внутрішніх джерел. Одним із таких джерел є податкові надходження від
вітчизняного бізнесу, однак, у воєнний час бізнес не може нормально
функціонувати. Багато підприємств знаходяться на тимчасово окупованих
територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії, деякі підприємства
були зруйновані бомбардуванням, інші змушені були перенести свої
потужності в сусідні регіони. Також не останнє місце посідають проблеми з
логістикою, зрив ланцюгів поставок, блокування чорноморських портів,
зниження купівельної спроможності населення тощо.

Держава має запровадити спеціальні програми та дотації, які підтримають
бізнес під час війни, а бізнес, окрім виробництва соціально значущих товарів і
послуг, у свою чергу, поповнюватиме державний бюджет за рахунок
податкових відрахувань. Проблема визначення, прогнозування та мінімізації
негативних наслідків воєнного вторгнення для української економіки, зокрема,
вітчизняного бізнесу, а також дослідження державних заходів підтримки
бізнесу перебуває в центрі уваги науковців з початку війни. Окремі дослідники
робили спроби передбачити такі наслідки ще до вторгнення, заздалегідь
припускаючи найбільш несприятливий розвиток подій.

Серйозність негативного впливу війни на бізнес полягає у тому, що
зростання невизначеності матиме у подальшому значний вплив на інвестиції
бізнесу, навіть більше, ніж на ВВП, споживання та заощадження
домогосподарств. Втім, значні збитки для бізнесу відбуваються також через
значне зростання цін на енергоносії.

Дуже важливим чинником є запровадження державних програм та
вдосконалення законодавства щодо фінансової підтримки українського бізнесу,
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заходів міжнародної підтримки, а також визначення пріоритетних напрямків
подальшого фінансування [2].

Проблеми ведення бізнесу в умовах війни значною мірою корелюються з
економічними проблемами України в цілому, тому доцільно визначити ключові
проблеми вітчизняної економіки, пов’язані з російським вторгненням.

Індекс споживчих цін зазнав значних змін. Саме цей показник свідчить про
значне зростання цін на товари та послуги невиробничого споживання
населенню. Його зростання зумовлене підвищенням ризиків для бізнесу,
витратами, котрі пов’язані з воєнним станом, проблемами з логістикою,
порушенням ланцюгів поставок, зростанням цін на сировину та комплектуючі
матеріали. А це, як уже зазначалося, спровоковано зростанням цін на нафту та
природний газ.

Зміна реального ВВП у відсотках порівняно з відповідним періодом
попереднього року свідчить про катастрофічне падіння ВВП України вже в
першому кварталі 2022 року і становить до -15 %. Більше того, МВФ прогнозує
падіння ВВП України до 35 % у 2022 році.

Відбулося суттєве падіння українського експорту у 2022 році. Оскільки
чорноморські порти на півдні країни практично зупинилися через агресію росії,
Україна втратила можливість продавати більше половини свого експорту,
насамперед, сільськогосподарської продукції та металів. Україна є великим
експортером таких товарів, як пшениця, кукурудза, насіння та олія соняшнику,
ріпак, а також деяких металів (нікелю, міді, заліза). Зменшення українського
експорту пшениці та олії викликає особливе занепокоєння, оскільки загрожує
всьому світовому співтовариству продовольчою кризою.

Зернова ініціатива посприяла тому, що було досягнуто домовленості щодо
експорту зернових культур з України. За даними Міністерства агропромислової
політики, завдяки цьому аграрний бізнес дещо ожив і 51 % вантажів з
деблокованих портів надійшов до країн Африки, Азії та Близького Сходу, а
інші 49 % – до країн Європейського Союзу.

Падіння імпорту характеризується подібною тенденцією, як і у випадку
експорту. Багато українських підприємств призупинили або скоротили
масштаби своєї діяльності, а тому припинили закупівлі матеріалів з-за меж
країни. Крім того, значна частина підприємств розташована на окупованих
територіях і не може нормально працювати [2].

Підводячи підсумки вищесказаного щодо погіршення економічної ситуації
в Україні для бізнесу, стає очевидно, що такі суттєві коливання ключових
показників мають вплив на діяльність підприємств, навіть тих, що працюють за
межами тимчасово окупованих регіонів або на території яких ведуться активні
бойові дії. Таким чином, виникає необхідність ухвалення державою програми
фінансової підтримки українського бізнесу під час війни, котра буде
ефективною і в повній мірі сприятиме бізнесу у ситуації, котра виникла через
агресію росії.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Кожна країна на сьогоднішній день бажає розвинути свою економіку. Для
того, щоб це зробити, потрібно: збільшити ВВП, подолати знецінення грошей
та збільшити кількість активного населення. Для того, щоб ВВП збільшувався,
потрібно збільшувати робочі місця. Основним фактором, який впливає на
економіку країни, є становище на ринку. Критерієм, по якому можна судити
про економіку, є рівень зайнятості та безробіття. Все населення нашої країни
поділяється на працюючих (активних), безробітних та тих, хто не входить до
цих двох груп (пенсіонери, діти). Безробіття є серйозною макроекономічною
проблемою, основними факторами, які впливають на нього, є:

˗ інфляція;
˗ демографічна ситуація в країні;
˗ структурні зміни в економіці;
˗ гендерна нерівність (в більшості жінки) ‒ небажання приймати на роботу за

гендерною ознакою.
Збільшення безробіття призводить до зменшення ВВП (менші

надходження в бюджет через малу кількість вироблених товарів і послуг),
зменшення податкових надходжень до бюджету (податок з доходу, податок з
прибутку не будуть знімати, якщо людина непрацююча), збільшення витрат на
безробітних (чим більше безробітних, тим більшу суму прийдеться виплачувати
державі у вигляді допомоги), збільшення соціальної напруги (через те, що
багато людей є безробітними, в країні утворюється дисбаланс між багатими і
бідними). Але, крім вищезазначеного, існують і деякі позитивні зрушення,
наприклад, зростання цінності праці і робочих місць, створення конкуренції
між працівниками, що призводить до підвищення результативності їхньої праці
тощо.

На рис. 1 зображено динаміку зміни безробітного населення України за
2016-2021 роки. З 2017 по 2019 спостерігається від’ємний приріст безробіття в
нашій країні. Починаючи з 2020 по 2021 рік рівень безробіття поступово
зростає, пов’язано це з пандемією. Через неї багато підприємств закрилося
через банкрутство і неспроможність продовжувати господарську діяльність. За
прогнозами, в 2022 році рівень безробіття збільшиться через війну. Багато
підприємств і людей знаходяться на тимчасово окупованих територіях і
нормально функціонувати не можуть, деякі підприємства, які потерпіли від
ракетних обстрілів, також не можуть функціонувати.

https://decentralization.gov.ua/news/15408
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Рис. 1. Динаміка зміни безробіття в Україні у 2016-2021 рр.
(складено за даними [1])

Отже, для нормального розвитку економіки потрібно зменшувати кількість
безробітних. Феномен безробіття – найбільш гостра проблема, з якою стикається
населення України. Основною причиною даного явища є неефективність
застосування робочої сили у минулому та відсутність економічних умов, які б
надали можливість людям використовувати свої навики в продуктивній роботі за
достойну плату.
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ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення
та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного
характеру, що мають цінову визначеність [1]. Податковий кодекс України
визначає господарську діяльність як діяльність особи, що пов’язана з
виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт,
наданням послуг, спрямована на отримання доходу, і проводиться такою
особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через
будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема, за договорами
комісії, доручення та агентськими договорами [2]. В наведених визначеннях
зазначені такі ознаки господарської діяльності, як:

˗ особливий суб’єктний склад (господарську діяльність здійснюють
суб’єкти господарювання);

˗ особлива сфера здійснення господарської діяльності – сфера суспільного
виробництва;
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˗ вартісний характер результатів господарської діяльності, що мають цінову
визначеність.

Господарська діяльність досліджується як загальнокорисна діяльність
членів суспільства, їхніх спілок (об’єднань) стосовно виготовлення
продукції,надання послуг, виконання робіт. Ознаки суспільно-корисної
господарської діяльності:

˗ полягають у виготовленні продукції, виконанні робіт, наданні послуг не
для особистих потреб виробника, а щоб задовольнити потреби всіх людей
(сфера суспільного виробництва);

˗ здійснюється на професійній основі;
˗ господарська діяльність має вартісний характер, реалізується за платню, а

це означає, що вона функціонує як товар;
˗ господарська діяльність об’єднує особисті інтереси виробника і суспільну

зацікавленість (держави, суспільних груп, великих прошарків населення та ін.).
Господарська діяльність (господарювання) реалізується на загальних

принципах. До яких можна віднести:
˗ гарантування економічної різноманітності та однаковий захист державою

всіх суб’єктів господарської діяльності;
˗ вільна підприємницька діяльність у законодавчо окреслених рамках;
˗ вільне пересування коштів, товарів та послуг по всій території України;
˗ звуження державного регулювання економічного розвитку у зв’язку з

потребою задоволення соціальної спрямованості, справедливої конкуренції в
підприємницькій діяльності, екологічної безпеки, захисту прав споживачів та
охорони держави та людей;

˗ забезпечення захисту загальнонаціонального товаровиробника;
˗ не дозволяється незаконне втручання державних органів влади, а також

органів місцевого самоврядування, урядових осіб у господарські
взаємовідносини [1].

Своєрідність господарської діяльності окреслюється:
1) сферою її виконання, якою є галузь загального виробництва;
2) її значенням, яким виступає вироблення загальносуспільних благ, що

включають мінову та споживчу ціну, та збут даних благ у товарному форматі на
грошовий чи будь-який інший еквівалент;

3) суб’єктами, які її виконують, є суб’єкти господарської діяльності;
4) інтересами,  які появляються і які мають бути здійснені під час її

виконання (як особисті інтереси в отриманні прибутку та успішного здобутку
інших соціально-економічних показників, а також інтереси суспільні).

В залежності від цілей та способу організації та виконання господарської
діяльності вирізняють два її види – господарську комерційну та некомерційну
діяльність [1].

Господарська діяльність, яка виконується для здійснення економічних і
соціальних наслідків та з метою отримання зиску, є підприємництвом, а
суб’єкти саме такої діяльності (підприємництва) – підприємцями. Суб’єкти
господарської діяльності, які задовольняють в саме такий спосіб одержання
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прибутку або неприбутковість підприємства, прописуються в установчих
документах юридичних осіб при державній реєстрації.

Господарська діяльність також виконується і без цілі на отримання
прибутку (некомерційне господарювання).

Підприємництво в Україні реалізується в різних організаційних формах,
прописаних законом, на розсуд підприємця, але повинна виконуватися тільки в
межах правових норм. Законодавчо встановлено два типи таких обмежень при
реалізації підприємництва:

1) обмеження на окремі види господарювання, що передбачає вето на деякі
з видів господарювання. Відповідно до Господарського кодексу України та
інших законів, забороняється виконувати господарську діяльність
(некомерційну чи комерційну) державним органам влади, органам місцевого
самоврядування, посадовим особам з ціллю уникнути шкоди та корупції від цих
органів та їх посадових осіб.

Інші обмеження – надавання певним суб’єктам підприємницької діяльності
права здійснювати таку діяльність, яка їм дозволяється.

2) обмеження права власності на низку об’єктів, що завбачає нереальність
для суб’єкта господарювання володіти на правах власності низкою об’єктів,
зважаючи на державні інтереси (об’єкти атомної енергетики, військово-
промислового комплексу, космічної галузі тощо).

В решті випадках суб’єкти господарювання мають право без усяких
обмежень вирішувати і виконувати будь-яку діяльність, яка не суперечить
відповідному діючому законодавству [1].
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СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах сьогодення, недивлячись на рівень розвитку та технологічні
прогреси, людство стикається з війнами. Хоч здається, що наразі, коли
суспільство є цивілізованим, вирішувати питання із застосуванням сили є
неймовірною помилкою, ми бачимо, що, недивлячись на макроекономічні
наслідки, тоталітарні держави все ж вважають за доцільне використовувати
військові методи.

Варто зауважити, що протягом майже року війни в Україні стан
вітчизняного бізнесу втратив більше, ніж за два роки пандемії коронавірусу.
Важко надати оцінку загальному об’єму завданої шкоди й довгостроковим

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
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наслідкам війни, адже бойові дії на території України тривають і на
сьогоднішній день [1, с. 88].

За оцінками НБУ, під час військового стану економіка держави втрачає
55 % «невиробленого» ВВП. Це означає, що кожні сім діб коштують
національній економіці понад 50 млрд грн, не рахуючи завдані руйнування та
втрати. Багато підприємств опинилися в областях активних бойових дій і були
змушені евакуюватися у більш безпечні міста та області або  ж припинити свою
діяльність.

Для вітчизняного бізнесу робота щодня стає ризикованою, відповідно,
втрачається їх капітал, а попередні способи й методи прийняття рішень часто
практично втрачають сенс, адже управління потрібно реалізовувати в умовах
щоденних змін, загрози окупації та небезпеки для життя в загальному розумінні
[3, с. 18].

Аналізуючи сучасний стан економіки країни, можна зазначити, що лише
зараз вона починає «приходити до тями» і «ставати на воєнні рейки». Цьому
суттєво сприяє політика дерегуляції та лібералізації бізнесу, обрана державою
для стимулювання економіки в особливий період. Уряд держави вже запустив
декілька програм підтримки бізнесу під час війни. Так, одним із найважливіших
кроків держави є зміни в податковій сфері, що покликані підтримати економіку
суб’єктів бізнесу в умовах воєнного стану. Зокрема, 15 березня 2022 р.
прийнятий Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період
дії воєнного стану», який передбачає кардинальну податкову реформу на період
воєнного стану.

Багато підприємств є ураженими і для майбутньої оцінки впливу війни на
їх здатність працювати необхідно окреслити коло факторів, що можуть
впливати на зміну ситуації.

Економічна стабільність країни залежить, насамперед, від платників
податків, які сьогодні продовжують працювати. Запроваджені податкові зміни
забезпечують можливість суб’єктам бізнесу заощадити кошти на сплаті
податків та інвестувати їх в подальшу господарську діяльність і, таким чином,
підтримувати та розвивати її. В той же час, суб’єкти підприємницької
діяльності мають підтримувати економіку України і, по можливості, сплачувати
податки (на добровільних засадах) та поповнювати бюджет для того, щоб
держава могла виконувати свої функції. Адже система оподаткування суб’єктів
бізнесу, з одного боку, має бути спрямована на стимулювання ведення
господарської діяльності в сучасних реаліях, з іншого, – на подальше
наповнення державного та місцевих бюджетів за рахунок податкових
надходжень від підприємств.

Варто підкреслити, що в українського бізнесу, безумовно, є потенціал та
шляхи розвитку, адже з’являються новітні покращені умови виходу на
міжнародні ринки збуту. Окрім цього, варто встановити, що завдяки переходу
на віддалений формат роботи й продажів для багатьох перспективних галузей, в
яких це можливо, підприємства здатні здійснити суттєвий розрив прибутків та
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витрат, мінімізуючи видатки на персонал (наймаючи персонал з регіонів з
нижчою оплатою праці) та максимізуючи доходи (продаючи свої товари чи
послуги в регіонах з високою доданою вартістю та високою купівельною
спроможністю споживачів). Зазначений метод ведення бізнесу не є позитивним
у довгостроковому періоді та в мирний час, проте, для виживання підприємства
та збереження його капіталу в умовах кризи застосування такого методу може
мати досить позитивні наслідки [2, с. 171]. Вплив воєнних дій має подвійну
природу і на капітал сучасних підприємств впливає по-різному. Відповідно до
цього, для підприємств, що спеціалізуються на виробництві та продажу зброї,
продовження та посилення конфліктів у світі є вигідним.

Таким чином, задля подолання економічних проблем, пов’язаних з
війнами, необхідна тісна співпраця між державою та підприємствами, яка буде
направлена на збереження та підтримку вітчизняного бізнесу. Керівництво
держави має направляти свою увагу на регулювання зовнішньополітичних
позицій, приймати рішення, направлені на врегулювання конфліктів. Сьогодні
на рівні держави потрібно продовжувати здійснювати підтримку суб’єктів
підприємництва, зокрема, шляхом створення відповідної правової бази,
фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки, науково-
методичного, інформаційно-консультативного та кадрового забезпечення
бізнесу. Також важливим є створення рівних можливостей для доступу
суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва до запроваджених
Урядом програм підтримки й стимулювання бізнесу під час дії воєнного стану;
моніторинг ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для
виконання зазначених програм; відкритість і прозорість проведення процедур
надання державної підтримки. Відповідно, підприємствам необхідно розробити
гнучку систему економічної політики, яка дасть можливість втримати свої
позиції як всередині країни, так і за її межами та забезпечить гарантію
збереження та функціонування вітчизняного бізнесу в Україні.
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Аксіомою є те, що для отримання від працюючого суб’єкта віддачі його
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життєдіяльність повинна бути забезпечена на достатньому рівні. Цьому
сприяють FMCG (fast moving consumer goods), тобто споживчі товарі, які щодня
використовуються індивідуумом [1].

Для підтвердження змін у споживанні основних товарів скористаємося
інформацією американської компанії Nielsen, що вивчає індустрію
повсякденного попиту [2]. За їх дослідженнями на підставі зростання одиниці
вартості (unit value growth), середньозваженого обсягу зростання (weighted
volume growth), номінальної вартості (nominal value growth) [3], маємо динаміку
ринку FMCG в Україні. Якщо значення наведених показників у 1 кварталі 2021
р. характеризувалися зростанням порівняно з аналогічним попереднім періодом
13,3 %, 9,0 %, 4,3 %, відповідно, то у 1 кварталі 2022 р. показники становили
12,2 %, -1,3 %, -13,5 %, відповідно, що підтверджує коливання споживчого
попиту.

Аналіз динаміки CPI (consumer price index, індекс споживчих цін) та GDP
(gross domestic product, валовий внутрішній продукт, що відображає ринкову
вартість товарів і послуг) показує, що в Україні перший показник зростає
швидшими темпами. Так, CPI в 4 кварталі 2020 р. зріс на 3,8 %; протягом 2021
р. – 7,4 %, 9,1 %, 10,5 %, 10,4 %, відповідно, і в 1 кварталі 2022 р. – 13,7 %.
Поряд з цим, GDP характеризується: -0,5 %; -2,2 %; 5,7 %; 2,7 %; 5,9 %,
відповідно (за відсутності даних в 1 кварталі 2022 р.). Ці драйвери впливають
на споживчу поведінку, яка формується під впливом зростання цін і витрат на
товари і послуги.

За дослідженнями міжнародної компанії Deloitte [4], було виділено світові
тенденції у сфері роздрібної торгівлі, спричинені воєнними діями в Україні,
зниженням платоспроможного попиту, зменшенням темпів зростання он-лайн-
продажів, логістичними труднощами, зростанням переваг щодо сфери розваг.
Як протистояти у цьому випадку ритейлу й впливати на споживацькі
уподобання за умови задоволення попиту та забезпечення власної прибуткової
діяльності? Великі торговельні підприємства у цьому випадку мають
конкурентні переваги, впроваджуючи цифрові технології й адаптуючи до їх
вимог свою товарну пропозицію. Використовуючи можливості метавсесвіту, за
допомогою технологій віртуальної реальності розвивається безконтактна
роздрібна торгівля, що цілком задовольняє потреби споживачів через зручність
покупок.

Наступним інструментом впливу на споживчий попит є диверсифікація
торгівлі. Скорочення витрат на продукти спонукає роздріб розширювати
акційні пропозиції, пропонувати більш дешеві бренди. Спостерігається
збільшення пропозиції щодо повторного використання товарів, а тому
зростають продажі, наприклад, вживаного одягу.

Отже, характеристика специфіки споживацької поведінки та змін у
структурі споживання, які визначалися у попередні роки впливом пандемії
Covid-19, має негативні параметри, що посилилася в період воєнного стану.
Встановлені дослідниками тренди споживчого попиту, що формуються під
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впливом воєнних дій, визначають особливості розвитку ритейлу і, відповідно,
товарної пропозиції в повоєнний період.
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МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ КРИЗИ

В кризовий період практично кожна бізнес-структура постає перед
гострою потребою знайти ту стратегію управління, яка допоможе їй вижити та
забезпечити подальший розвиток. Часто керівники намагаються розв’язати
проблеми компанії шляхом їх перекладання на співробітників (зниження
заробітної плати, відміна преміювання, скорочення персоналу) або клієнтів
(підвищення цін, зниження якості продукції). Також під час кризи можуть
згортатися інвестиційні проєкти, реалізуватися профільні чи допоміжні активи,
закриватися збиткові напрями діяльності або внутрішні проєкти розвитку і т. п.
Однак, вказані заходи можуть призвести до скорочення клієнтської бази, втрати
цінних співробітників, скорочення масштабів бізнесу та навіть його закриття.
Тому для більшості компаній в умовах кризи найефективнішим і
найдоступнішим способом є оптимізація бізнес-процесів.

Під бізнес-процесом розуміється впорядкованість дій з виконання
визначеного виду діяльності, які відбуваються на всіх етапах життєвого циклу
предмета діяльності – від зародження ідеї до її реалізації і отримання
результату (передача об’єкта в експлуатацію, збут продукції, надання послуг,
завершення окремої фази діяльності) [1, с. 40].

Виділяють наступні важливі риси бізнес-процесу [2, с. 126]:
˗ наявні користувачі, як зовнішні, так і внутрішні;
˗ проходять всередині підрозділів організації, між ними, а також між

різними організаціями;
˗ засновані на способі виконання робіт, властивому тій або іншій

організації.
Отже, перед тим, як розпочинати роботу з оптимізації, необхідно описати

існуючі в компанії бізнес-процеси (створити їх моделі). Описи повинні бути
чіткими, однозначними та торкатися рівня, у якому видно конкретну роботу
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співробітників. Обсяг моделей може бути різним: як по окремо виділеному
бізнес-процесу, так і по групі взаємопов’язаних бізнес-процесів.

Позитивний результат при проведенні оптимізації в основному залежить
від точності та розуміння найдрібніших деталей поточної ситуації. Для цього
потрібно зібрати та структурувати необхідний обсяг інформації про діяльність
компанії, а також врахувати такі принципи оптимізації [3, c. 29]:

1) бізнес-процеси – основа оптимізації: перед проведенням оптимізації слід
чітко визначити наявні в компанії бізнес-процеси;

2) деталізація проводиться знизу нагору: опис діяльності компанії
починається з опису бізнес-процесів базового рівня, тобто описується
діяльність кожного виконавця, що веде до отримання результату, значимого для
організації. Лише окремі складні процедури бізнес-процесу деталізуються до
рівня дій;

3) рішення щодо оптимізації мають бути обґрунтовані. Це означає, що
усунення недоліків по одному критерію може призвести до погіршення процесу
за іншими. При цьому важливо вміти виявляти можливі негативні наслідки
оптимізації, оцінювати її переваги та недоліки, приймати обґрунтовані рішення.

На початковому етапі роботи з оптимізації бізнес-процесів слід визначити
кордони операційного бізнес-процесу підприємства (від взаємодії з
постачальниками до обслуговування замовлень клієнтів); чітко визначити, хто
саме є клієнтом (або хто формує основні сегменти споживачів) і яким чином він
купує продукт; з’ясувати, як клієнт дізнається про товар чи послугу та як
підприємство впливає на його рішення про купівлю через маркетингові важелі.
Також потрібно визначити, хто виконує операції на кожному етапі бізнес-
процесу та якою є пропускна спроможність окремих відділів. Відповідно, слід
зрозуміти логіку потоку даних; з’ясувати наявність і локацію вузьких місць та
переглянути всі підпроцеси [4, c. 66].

Стабілізувати внутрішню діяльність підприємства можливо шляхом
максимальної фіксації бізнес-процесів, їх регламентації й автоматизації.
Завдяки цьому можливість відхилення від норми пропускної спроможності
зводиться до мінімуму, а кількість учасників бізнес-процесу скорочується.
Після такої стабілізації необхідно провести аудит процесу маркетингу і
доповнити його там, де є потреба. На цьому етапі підприємство може
застосовувати такі дії [5]:

˗ скорочення необов’язкових витрат: відмова від надмірностей (зайві офісні
площі, представницькі витрати тощо); замороження виплат дивідендів та
використання коштів тільки для фінансування основної діяльності й
обов’язкових проєктів; скорочення обсягів закупівлі офісної техніки, меблів,
витратних матеріалів;

˗ оптимізація бізнес-моделі компанії: покращення наявних ланцюгів
створення цінності спільно з компаніями-контрагентами; використання
можливостей бізнесу у системі створення цінності;

˗ оптимізація бізнес-процесів: виділення й удосконалення найважливіших
(в умовах кризи) внутрішніх бізнес-процесів компанії; оптимізація кадрового
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складу (добір найкращих на ринку праці); посилення контролю над
витрачанням коштів.

Безумовно, що максимальне і швидке скорочення витрат є фактором
виживання для компанії, проте, важливо зберегти певний рівень рекламних
витрат, щоб не втратити свою аудиторію.

Також під час аудиту кінцевого споживача підприємства важливо
визначити так званий шлях клієнта – як споживач доходить до придбання
товару чи послуги саме в нього. Карта шляху клієнта дає змогу зрозуміти, який
шлях він проходить від першої взаємодії з товаром чи підприємством до купівлі
та з яких джерел одержує інформацію та де можна впливати на нього за
допомогою маркетингових інструментів. Така карта може бути двох видів: коли
клієнт раніше не знав про компанію чи її товар і коли клієнт купує товар
повторно. Пізніше з цієї карти можна одержувати важливі показники, збирати
аналітику, розраховувати обсяг інвестицій у купівлю та, фактично, керувати
попитом на продукт підприємства [6, c. 160].

Для формування такої карти слід проаналізувати, які дії і на яких етапах
впливають на вибір клієнта; визначити, скільки коштів підприємство витрачає
на залучення нового унікального клієнта, що унеможливлює повторну купівлю
та провести оптимізацію проблемних ланок; дослідити канали зв’язку з
клієнтом і можливості максимально швидко доносити до нього інформацію;
максимально використовувати діджитал-канали зв’язку та доступу до клієнта.
В контексті останнього рішення потрібно дослідити процеси компанії для
визначення тих, які не охоплені жодним ІКТ-продуктом або потребують
додаткової цифровізації. Також цифровізацію можна впроваджувати процесно:
автоматизувати не всі можливі функції, а лише ті, які цього потребують
найбільше для роботи зі споживачами. Це дає змогу максимально швидко
адаптовувати і змінювати наявне програмне забезпечення відповідно до потреб
і реалій ринку.

Таким чином, в кризових умовах найбільш підприємству доцільно
сконцентруватися на наскрізних бізнес-процесах, що дає змогу контролювати
та регулювати пропускну спроможність і ефективність всієї системи. Також
потрібно провести детальний внутрішній аналіз з продажів і факторів, що
вплинули на рішення споживача щодо купівлі. При цьому взаємодію з клієнтами
та партнерами слід максимально перевести в цифрове середовище для
пришвидшення цього процесу та кращої можливості впливати на їх рішення.
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ

На сьогодні економіка України функціонує в дуже важких умовах. Сектор
в основному складається з підприємств критичної інфраструктури, які надають
населенню послуги з медичного обслуговування, водопостачання,
електропостачання, газопостачання, виробництва та продажу продуктів
харчування й інших товарів повсякденного попиту. Однак, робота навіть цих
підприємств можлива лише на підконтрольних Україні територіях і на
територіях, де не ведуться військові дії. Важливо те, що держава дає
можливості до фінансування місцевих підприємств і підприємців, але ці
ініціативи мають бути більш глибокими та розширеними для відновлення
національної економіки, яка має бути успішною у відбудові та розвитку
сільськогосподарської торгівлі, харчової промисловості, фармацевтичних
заводів, легкої промисловості, торгівлі та ресурсозабезпеченні. Зміцнення
власного економічного потенціалу, повна ліквідація будь-яких економічних
зв’язків з країною-агресором, виведення на новий рівень вітчизняного
виробника, розвиток європейської кооперації допоможуть закласти основу для
економічного зростання та швидкого відновлення економіки України [3].

Рівень еволюції соціально-економічного розвитку України визначив
відносини між владою, бізнесом і суспільством як ключовими елементами. При
цьому слід звернути увагу на аспекти, пов’язані з розвитком влади, регіонів,
регіональних громад та становленням соціально відповідального бізнесу.

Багато країн світу використовують відносини між урядом і бізнесом як
потужний інструмент для забезпечення соціальних та економічних потреб і
надання якісних послуг соціального значення. Малі та середні підприємства
(МСП) є важливими учасниками ринку праці та розвитку світової економіки,
забезпечуючи понад 50 % робочих місць у всьому світі.

МСП генерують до 40 % національного доходу в країнах, що
розвиваються. Тому підприємництво стало джерелом надходжень до
державного бюджету, платформою для впровадження інноваційних технологій,
ключовим гравцем на ринку праці, причиною накопичення та використання
людського капіталу.

https://ua.gbc-/
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З початку російського військового наступу в лютому 2022 року Україна
втратила доступ до іноземних ринків капіталу та скоротила податкові
надходження; також вторгнення призвело до повної зупинки морської торгівлі,
масового руйнування критичної інфраструктури та переміщення людей.

За деякими розрахунками очікується, що ВВП України в 2022 році
скоротиться на 45 % через різке скорочення імпортно-експортних операцій,
зменшення державних і приватних інвестицій, а також різке скорочення витрат
домогосподарств. Очікується, що до 2025 року вони зростуть більш ніж на 7 %.
Під час воєнного стану збитки українських підприємств також були
величезними. Загальні торговельні втрати України можуть становити від 64 до
85 млрд дол. США [1].

Малий і середній бізнес в Україні потребує підтримки з боку держави. В
сучасних умовах розвитку приватний сектор економіки і особливо
індивідуальне підприємництво потребує комплексного захисту. Для
забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу в майбутньому необхідно
підготувати шляхи подолання негативних ситуацій. Розвиток місцевої
економіки на сучасному рівні має відбуватися такими шляхами: державна
підтримка малого та середнього бізнесу (правова, інформаційна, фінансова,
підтримка у сфері податків та кредитів); міжнародна допомога (фінансова,
технічна, юридична, допомога в навчанні персоналу); франчайзинг, лізинг тощо
[4].

Дослідження показують, що на сьогодні український уряд розробив та
впровадив програми, які передбачають тимчасове полегшення та підтримку
бізнесу під час воєнного стану. Головною метою таких заходів є максимально
можливе скорочення фінансових зобов’язань для уряду та стимулювання
розвитку в складних ситуаціях. Проте, сьогодні важливою є підтримка
підприємницьких організацій на державному рівні, передусім, відповідна
законодавча база, фінансово-кредитне та матеріально-технічне забезпечення,
науково-методичне, інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення
підприємницьких організацій [2].

Отже, нинішній складний період вимагає звернення уваги на розвиток
підприємницької діяльності в Україні як ефективного інструменту підтримки
економіки країни. Це завдання є складним і потребує управління державними
можливостями щодо надання відповідних допомог, які забезпечують виконання
суспільно важливих функцій в окремих секторах економіки.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сучасний стан економічного розвитку суб’єктів господарювання
характеризується нестабільністю та суттєвим впливом чинників зовнішнього
середовища, що, у свою чергу, впливає на зниження фінансової стабільності
підприємств, зростання ймовірності банкрутства, погіршення загальної
макроекономічної ситуації в країні. Особливо актуальною дана проблема є у
періоди економічних коливань, а основною метою фінансового управління
виступає збереження прибутковості підприємства.

Підприємництво може забезпечити свободу, багатство та здатність
будувати свій ідеальний спосіб життя. Але є також багато проблем розвитку
підприємництва, які можуть перешкодити досягти цих цілей і навіть
ускладнити життя.

Для багатьох громадян України підприємництво є основним видом
трудової діяльності. Підприємницька діяльність входить до провідного сектору
ринкової економіки та забезпечує насиченість ринку товарами і послугами і
впливає на конкурентоспроможність, створюючи нові робочі місця. Останнє
десятиліття вітчизняний бізнес України стикається з істотними перешкодами на
шляху формування та розвитку своєї діяльності. Цьому сприяє низка подій, а
саме: нестабільність економіки в країні, недосконалість законодавства,
недостатня підтримка з боку держави, складність отримання ліцензій,
одержання кредиту та його високі ставки, нерозвиненість інфраструктури,
нерезультативність регіональних програм підтримки малого бізнесу, світова
фінансова криза, спричинена пандемією Covid-19, а також воєнні дії на
території України [2].

Сьогодні розвиток малого та середнього бізнесу є опорою забезпечення
економічної стабільності держави. По-перше, це джерело формування ВВП
країни, і, відповідно, державного бюджету. По-друге, це основне місце
зайнятості населення та створення нових робочих місць (зосереджено 80,4 %
від загальної кількості зайнятих). По-третє, малий та середній бізнес забезпечує
виробництво товарів та послуг і задоволення потреб населення (59,3 % від
загального обсягу виробництва продукції та 61,7 % від обсягу її реалізації) [1].

Проте, наразі суб’єкти малого та середнього підприємництва зіткнулися зі
значними проблемами розвитку, серед яких: політична та економічна
нестабільність, посилення адміністративного тиску на підприємства,
збільшення кількості перевірок контрольно-наглядовими органами,
недосконалість законодавчого та нормативно-правового забезпечення,
погіршення інвестиційного клімату та доступу до фінансових ресурсів. Тому
нині, в умовах необхідності формування стійкого базису економічного
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зростання держави, важливого значення набуває дослідження спектру існуючих
проблем та визначення перспектив розвитку малого та середнього
підприємництва  в Україні [1].

Підприємства в Україні стикаються з численними викликами у розпал
війни. Деякі повністю припинили роботу, а інші намагаються знайти нові
способи роботи. Малі та середні підприємства є порятунком для людей у
всьому світі. Ці підприємства, які класифікуються як такі, що надають роботу
понад 7 млн людей і створюють близько 70 % доданої вартості в Україні,
надають продукти та послуги, необхідні людям для виживання, особливо під
час війни. Ось чому обслуговування цієї спільноти та забезпечення бізнесу, що
залишається в бізнесі, є пріоритетом для Програми розвитку ООН в Україні.

Достовірних даних про те, скільки підприємств припинило роботу через
війну немає. Згідно з результатами опитування Мінцифрової політики України,
станом на червень 2022 р. 46,8 % підприємств все ще перебувають на паузі або
майже не працюють через повномасштабне вторгнення росії. А згідно з
дослідженням KeepGoing, 40 % малих підприємств зараз знаходяться в зоні
бойових дій, і лише 16 % респондентів переїхали в інші регіони. Більшості
власників бізнесу доводиться починати все з нуля і налаштовувати процеси
заново.

Отже, для розвитку підприємництва державна політика має частково
підтримувати певні сектори економіки, компенсувати процентні виплати та
збільшити грошові потоки в бізнес шляхом підтримки програм.
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ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАСШТАБУВАННЯ
МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сучасні дослідження проблем міграції населення, нових ризиків, викликів і
загроз, пов’язаних із цими процесами, в умовах глобалізації і високої
конкуренції на ринках праці підтверджують кореляційний зв’язок міграції із
соціально-економічним середовищем на національному та регіональних рівнях.
Для країн із дефіцитом сукупної пропозиції на національному ринку праці, що є
наслідком проблем у відтворенні населення, у короткостроковому періоді
ефективним інструментом регулювання ринку праці є імміграція (ефект
заміщення). У цьому контексті соціально-економічне середовище країн-донорів
людських ресурсів виступає каталізатором виштовхування населення за кордон.
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Прогнозування, а надалі планування і регулювання, обсягів зовнішньої міграції,
визначення інтенсивності трудової еміграції у значній мірі опираються на
результати аналізування специфічних чинників середовища міграції, котрі
пришвидшують або, навпаки, сповільнюють ці процеси.

Обсяги міграційних процесів, їх структурні та якісні характеристики у
значній мірі залежать від економічного середовища в країні, особливо, у період
воєнного стану. Під поняттям середовища міграційної активності розуміється
сукупність чинників – економічних, політичних, соціальних, духовно-
культурних, інституційних, територіальних тощо. Чинники, які сприяють
«виштовхуванню» мігрантів з країни чи регіону, вважаються стимуляторами, а
ті чинники, які стримують (сповільнюють) міграційну активність населення за
певний період часу, – дестимуляторами.

Планування і прогнозування міграційних процесів потребує комплексного
вивчення зазначеного середовища, котре формується в кожній країні чи регіоні
по-різному. Розроблена на сьогодні у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях
сукупність чинників, які складають середовище міграційної активності
населення, недостатньо системна. Це пов’язано з різним трактуванням
структури середовища як складної системи, що зазнає впливу як зовнішніх, так
і внутрішніх сил, що формують умови для розвитку міграційних процесів.
Натомість, увага українських міграціологів фокусується в основному на
соціально-економічних чинниках міграційної активності населення, серед яких:
демографічна стабільність та стан здоров’я населення, охоплення населення
освітніми послугами, стан ринку праці та зайнятості, рівень життя населення,
економічний розвиток країни чи регіону та інші соціально-економічні складові
[1, с. 6–10].

Місце праці, гарантована офіційна зайнятість, поширення неповної та
неформальної зайнятості, різні аспекти руху робочої сили, умови праці та її
оплати, безумовно, створюють соціально-економічне підґрунтя середовища
міграційної активності населення. Такі показники, як рівень безробіття
населення у віці 15–70 років, рівень вибуття працівників, рівень вимушеної
неповної зайнятості, частка працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими
умовами праці, рівень виробничого травматизму є важливими якісними
характеристиками середовища міграційної активності населення. Вони свідчать
про посилення середовища «виштовхування» трудових мігрантів із країни,
обумовлюючи катастрофічну нестачу кадрів у виробничій сфері.

Підвищення рівня зайнятості населення у неформальному секторі
економіки підтверджує існування гострих проблем на вітчизняному ринку
праці, зокрема, його значної тінізації та працедефіцитної кон’юнктури. Для
осіб, які зайняті у неформальному секторі економіки і набувають ознак
прекаріату,  середовище є більш сприятливим для міграції,  аніж для тих,  які є
офіційно працевлаштованими з базовими соціальними гарантіями. Водночас,
тенденція до зростання показників зайнятості населення та розміру
середньомісячної номінальної заробітної плати засвідчує прояви економічного
відновлення, що відносно міграційної активності можна припустити чинником
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притягання в країну трудових мігрантів.
Рівень життя населення, як ще один важливий чинник середовища

міграційної активності в Україні, характеризує погіршення економічної ситуації
в країні, а, отже, зниження гарантій стабільної зайнятості та добробуту
населення підштовхують громадян до спроб знайти роботу з вищими
заробітками, здобути освіту (часто на безкоштовній основі) в інших країнах.
Відповідно, при зниженні рівня доходів населення, активних інфляційних
процесах, перевищенні темпів зростання витрат населення над темпами
зростання доходів, обмеженості громадян у можливостях здійснення
заощаджень та інвестицій внаслідок високого рівня витрат на продукти
харчування наростають міграційні настрої. Зростання індексу споживчих цін,
коефіцієнту співвідношення індексів обсягів витрат та доходів населення, а
також частки сукупних витрат домогосподарств на продукти харчування
відображає високий рівень сприятливості міграційного середовища до
«виштовхування» населення. І, навпаки, зростання доходів населення збільшує
попит на наявні вакансії і, тим самим, стримує трудову міграцію [2, c. 152].

До масштабування міграційних процесів призводить і надмірна
диференціація доходів населення (індикатор «децильний коефіцієнт доходів»).
Така ситуація загострює почуття несправедливості розподілу суспільних благ
та актуалізує потребу частини населення у пошуку вищого рівня оплати праці
за кордоном з метою подальшого покращення свого соціально-економічного
становища у власній країні. Крім того, у багатьох випадках відсутність
власного житла (або незадовільні житлові умови) слугує мотивацією до
зовнішньої, зокрема, трудової міграції з метою покращення власного
фінансового становища для придбання чи будівництва житла. Вищий рівень
забезпеченості житлом є додатковим чинником, котрий стримує міграційні
настрої населення. Враховуючи ще й те, що після підвищення цін на
енергоресурси в Україні значний прошарок населення став залежним від
державних субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, отримання субсидій чи іншої допомоги значною мірою стримує
міграційну активність населення.

Загальна економічна ситуація в Україні є важливою причиною трудової
міграції населення за кордон, подальша активізація якої загрожує економічному
розвитку регіонів України та національній безпеці в цілому. Проблемою є те,
що зростання української міграції за кордон призводить до втрат для економіки
України у формі несплати податків та недоотримання грошових коштів до
державного бюджету. Щоб подолати згубну тенденцію, коли трудова еміграція
пришвидшує розвиток економіки зарубіжних країн, необхідно забезпечити
привабливі умови для входження іноземних інвесторів в економіку країни та її
регіонів, зростання капітальних інвестицій, збільшення валової доданої
вартості, розширення діяльності суб’єктів малого бізнесу та збільшення частки
інноваційно активних підприємств. Відтак, покращення значень цих та інших
головних макроекономічних параметрів слугуватиме чинником стримування
міграційної активності населення.
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В умовах соціально-економічної нестабільності модель середовища
розвитку міграційних процесів варто сформувати на засадах нарощування
потенціалу інтелектуально-кадрової і економічної безпеки, обґрунтування
пріоритетів розвитку національної економіки в умовах лімітованого ресурсного
забезпечення. Методичні оцінки середовища розвитку міграційних процесів
мають характеризувати не тільки рівні виштовхування населення за кордон і
притягання іммігрантів до країн призначення, а й визначати оптимальну силу
стримування трудової й освітньої міграції [3, c. 146]. Незначні обсяги міграції
населення можна забезпечити за умови високого рівня розвитку національної
економіки, коли система показників перебуває у допустимих межах, а
реалізація моніторингу є проактивним засобом регулювання міграційних
процесів. Методологія оцінки середовища розвитку міграційних процесів
повинна охоплювати регресори та критерії, на основі яких можна побудувати
порогові значення соціально-економічного розвитку країни та визначити
діапазон критичного обсягу зовнішньої міграції, перевищення якого буде
сигналом порушення стійкості національної економіки.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

В Україні малий та середній бізнес відіграє ключову роль в економіці,
забезпечуючи близько 64 % доданої вартості, 81,5 % зайнятих у бізнесі
працівників та 37 % податкових надходжень. Для підтримки бізнесу під час
війни Україна вже впровадила декілька програм, зокрема, звільнила
підприємців від сплати ЄСВ, якщо підприємство не отримує дохід, а також від
сплати земельного та екологічного податків на період воєнного стану для тих
бізнесів, що розташовані у зоні бойових дій.

Залучення значних довгострокових приватних інвестицій матиме важливе
значення в процесі відбудови країни. Для відновлення не лише підприємств та
виробничих об’єктів, а й інфраструктури (залізниця, порти та автошляхи) та
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соціальної інфраструктури (лікарні, навчальні заклади) знадобляться приватні
інвестиції як іноземних, так і національних інвесторів. Загалом, відбудова може
відбутися на основі концепції зеленої логістики. Наявні об’єкти інфраструктури
та ті, що потребують ремонту та модернізації, можуть бути включені в
інтегровану систему обслуговування, за якої вантажний транспорт курсуватиме
меншою кількістю та коротшими маршрутами й використовуватиме екологічно
чисті логістичні системи для забезпечення зеленого зростання в країні. Це
сприятиме створенню нових робочих місць, зменшенню забруднення
навколишнього середовища, забезпеченню сталого використання ресурсів,
належному управлінню відходами та впровадженню транспортних засобів, що
працюють на відновлюваних джерелах енергії. Посилення ролі прямих
іноземних інвестицій, вірогідно, матиме провідне значення для процесу
відбудови. Надання пріоритету іноземним інвестиціям у ці важливі сектори, за
якими Україна підтвердила свою інвестиційну привабливість, допоможе
прискорити процес відновлення. Крім того, з огляду на проблему енергетичної
незалежності, Україна, ймовірно, залучить значні інвестиції у сектор
відновлюваної енергетики.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну в аграрному
секторі було зайнято майже 20 % працівників, а частка галузі у ВВП країни
становила 11 %. Збройна агресія вказала на найбільш вразливе місце аграрного
сектора – відсутність диверсифікації експортної продукції. Рішення полягає в
скороченні експорту сировини та розвитку агропереробної промисловості в
Україні. Крім того, експортний потенціал машинобудівної галузі України
залишається досить значним. Поліпшення бізнес-клімату підтримає інвестиції
існуючих фірм у відбудову та заохотить нові інноваційні стартапи сприяти
відновленню української економіки.

Протягом останніх років Україна здійснила значні реформи для
покращення інвестиційного та бізнес-середовища. Ключові реформи
включають удосконалення вимог до корпоративного управління, спрощення
процедури реєстрації підприємства та ліцензування, вирішення питань
конкуренції, підвищення ефективності та прозорості державних закупівель та
зміцнення антикорупційної архітектури. Попри війну український малий і
середній бізнес продовжує відновлюватись, відновлювати робочі місця,
створювати товарні запаси та розширювати клієнтську базу. В цілому,
український бізнес довів, що він досить стійкий до викликів і готовий
працювати та інвестувати навіть за нинішніх умов.

Найбільш перспективним і прогресивним сектором в Україні є IT-
індустрія. За даними НБУ, за 9 місяців 2022 року ІТ-сектор забезпечив $5,5
млрд експортної виручки при збільшенні експорту на 13 %. Тому українські
стартапи довели свою стійкість навіть у воєнних умовах і демонструють
винятковий розвиток. Очікується, що пожвавлення цієї тенденції сприятиме
швидкому відновленню та формуванню більш диверсифікованої економіки
України. Крім того, ІТ-технології мають величезний потенціал для логістичної
трансформації України та її позиціонування як глобального ІТ-хабу [1].
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Попри воєнні ризики, в Україні є багато ніш і привабливих сфер для
інвестицій. Дешеві активи, відносно недорога, але кваліфікована робоча сила,
значний попит на певні товари в майбутньому, що може створити надприбутки.
Для того, щоб порівняно швидко вийти на український ринок після закінчення
війни необхідно якнайшвидше почати досліджувати бізнес-середовище та
реалізовувати інвестиційні проєкти в Україні. Загалом, відбудова створює
унікальну можливість модернізувати виробничий потенціал України та
залучити іноземний капітал у сучасні технології. Це закладе основу для
довгострокового зростання та сприятиме більш тісній інтеграції України у
світову економіку.

Таким чином, реалізація інвестиційно привабливих проєктів стане
невід’ємною частиною плану відновлення, його рушійною силою щодо
розвитку підприємництва та залучення іноземного та українського бізнесу до
регіональних і глобальних ланцюгів постачань.
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БІЗНЕС В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

З початку агресивного тотального вторгнення росії на територію України
вітчизняні підприємства зазнали величезних втрат і руйнувань. Дослідження,
проведене Міністерством цифрової трансформації, показало, що 47 %
підприємств закрилися або майже закрилися з початку війни, а загальні прямі
збитки для малого та середнього підприємництва з 24 лютого склали 85 млрд
дол. США. У поєднанні з валовим внутрішнім продуктом України, який, за
прогнозами, скоротиться щонайменше на 30–35 % цього року, це створює
серйозну проблему для громадян у веденні бізнесу. Як наслідок, це сприяє
підвищенню рівня безробіття, нижчим доходам працівників та сплаті податків
до державного та місцевих бюджетів [1].

Основними проблемами, які гальмували відновлення та розвиток бізнесу
під час війни, були мала кількість платоспроможних клієнтів,
непередбачуваність ситуації в країні та відсутність достатнього капіталу.
Проте, вже у червні 2022 р. 33,4 % компаній змогли адаптуватися, розробити
стратегії та бізнес-плани під нові реалії [2]. Багато українських підприємців
знайшли ресурси і продовжують підтримувати державу та армію.

З початком нашестя варварської орди в Україну влада значно
лібералізувала оподаткування підприємців для підтримки бізнесу, незважаючи
на негативний вплив на дохідну частину державного бюджету. В перші дні

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1440/1385
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війни фізичні особи, підприємці та юридичні особи з оборотом до 10 млрд грн
мали право сплатити одноразовий акциз за ставкою 2 %, отримали звільнення
від сплати мита та митних зборів та ПДВ (20 %) на імпортні товари, скасування
акцизного збору та зниження ставки ПДВ на паливо до 7 %, звільнення від
сплати єдиного податку для ФОП 1-2 групи тощо. Запроваджено мораторій на
призупинення нарахування штрафів та пені для підприємств та громадян. Крім
того, українська влада вирішила запровадити додаткові імпортні мита, щоб
вирішити проблему платіжного балансу. За таких обставин держава повинна
забезпечити плавний і систематичний перехід від одного правила до іншого, а
також належним чином обґрунтувати та донести до відома суспільства свої
рішення щодо змін.

Національна економіка поступово оговтується від шоку, викликаного
початком війни. Збої в традиційних логістичних ланцюгах серйозно впливають
на постачання сировини та здатність компаній працювати на повну потужність.
І поки тривають активні бойові дії на сході країни, важко говорити про повне
відновлення маршрутів і ланцюгів постачань.

В Україні діє державна програма з перенесення бізнесу в безпечніші
райони, щоб працювати повний робочий день. Сотні компаній завершили
релокацію, переважна більшість з них вже відновили роботу на нових локаціях
у Західному регіоні України.

Через заблоковані російськими піратами порти українські підприємці не
можуть повністю виконувати експортні замовлення. За цих обставин режим
експорту української продукції до третіх країн через територію Європейського
Союзу потребує додаткових коригувань. Ще одним важливим питанням є
налагодження ефективної логістики [3].

Зараз Україна перебуває у складній економічній ситуації через війну. З
одного боку, важливо підтримувати економіку, з іншого – фінансувати
військові та соціальні витрати. З цієї причини існує явний конфлікт між
представниками держави та компаній, який необхідно вирішувати шляхом
діалогу.

Державі потрібно знайти баланс, який допоможе виконати бюджет,
особливо через вирішення питань логістики, експорту та пошуку найкращої
моделі оподаткування. Тільки так можна якомога швидше перемогти ворога і
повернутися до мирного життя.

Список використаних джерел
1. Онешко С.  В.,  Башлай С.  В.,  Короленко О.  Б.  Особливості збереження та підтримки
економічного потенціалу України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. Вип.
№ 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1440/1385

2. Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування. Центр розвитку інновацій.
2022. URL: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-survey-results/

3. Кириченко А.  На який врожай зерна чекає Україна та як можна продати його за кордон.
Інформаційне агентство УНІАН. 2022. 17 червня. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/
na-yakiy-vrozhay-zerna-chekaye-ukrajina-ta-yak-mozhna-prodati-yogo-za-kordon-novini-
11869653.html

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1440/1385
https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-survey-results/
https://www.unian.ua/economics/agro/


116

Середич М. Р.
Науковий керівник: Шевчик Б. М., д.е.н., доц.

Львівський торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває уже рік, увесь цей час
українці спільними силами крокували до перемоги. Проте, важливо розуміти,
що перемогу наближають не лише військові та стратегічні дії, а й економічні.
Бізнес в Україні все ще існує, але потребує значної підтримки з боку держави.
Багато підприємств були знищені або вимушені переїжджати, а деякі
закрилися, тому відсутність змін в оподаткуванні призвела б до банкрутства
багатьох суб’єктів бізнесу і як результат – занепаду економіки.

Податки є дуже важливою складовою економічного становища країни як в
мирний час, так і під час воєнного стану. Вони виступають головною
складовою надходжень до бюджету, в свою чергу, за рахунок надходжень
покриваються витрати, більшість яких цього року були спрямовані на
оборонний сектор.

У 2021 році податкові надходження становили 1107090,9 млн грн [1], це
85,37 % усіх доходів державного бюджету України. А у 2022 році вони
скоротилися на 157326,5 млн грн і становили 949764,4 млн грн [2], тобто 53,14
%. Можемо спостерігати, що податкові надходження знизилися, проте, все ще
становлять більшість усіх доходів, що свідчить про важливість грамотної
податкової системи.

Перші зміни після впровадження воєнного стану стосувалися
відтермінування сплати податків та подання звітності, звільнення від
відповідальності неплатників податків, скасування податкових перевірок. 15
березня 2022 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії
норм на період дії воєнного стану», згідно з яким з 1 квітня 2022 року до
суб’єктів бізнесу застосовується спрощена система оподаткування:

˗ підприємці, що були на загальній системі оподаткування, мають
можливість перейти на спрощену систему і сплачувати 2 % від обороту;

˗ підприємці, що залишилися на загальній системі оподаткування,
звільняються від сплати єдиного внеску (за себе);

˗ ЄСВ за мобілізованих працівників сплачує держава;
˗ платники єдиного податку першої та другої групи під час воєнного стану

мають право не сплачувати єдиний податок і, відповідно, звільняються від
подання декларацій;

˗ платники єдиного податку третьої групи можуть перейти на зменшену
ставку оподаткування і сплачувати 2 % від доходу щоквартально;

˗ платники єдиного податку третьої групи спрощеної системи можуть
сплачувати  ставку 3 % + ПДВ;
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˗ платники єдиного податку третьої групи звільняються від сплати та
подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з
постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України [3].

Платниками єдиного податку третьої групи, які використовують
особливості оподаткування не можуть бути:

1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-
підприємці), які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор,
лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі
тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж
підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів
в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним
продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); видобуток,
реалізацію корисних копалин;

2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди,
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші
фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

4) фізичні та юридичні особи-нерезиденти [3].
На український бізнес також вплинуло скасування акцизу на пальне, що

допомогло адаптуватися до значного підняття цін на нього. Проте, через
особливе значення акцизу на пальне для наповнення державного дорожнього
фонду та подальшого відновлення пошкодженої інфраструктури, у серпні 2022
року акцизний податок на пальне повернули [4, с. 3].

Зменшення податкового тиску на бізнес відіграє важливу роль у адаптації
до нової реальності, жорстокої масштабної війни. Зміни до податкової системи
допомогли українському бізнесу вижити та навіть активізуватися, оскільки
акумульовані кошти могли бути направлені на розвиток. Натомість, податки,
що сплачуються бізнесом, наповнюють бюджет, що прискорює нашу спільну
перемогу.
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ

Нагальною потребою економічного розвитку є активізація процесу
задоволення потреб шляхом використання механізмів, за допомогою яких
здійснюється обіг ресурсів, продуктів, капіталів, грошей. Через військове
вторгнення актуалізується необхідність зменшення ринкової частки дорогих
імпортних товарів та налагодження виробничого процесу, логістики,
інфраструктури для розвитку вітчизняного виробництва товарів. Зрозуміло, що
сировина переробляється у кінцевий продукт; країна з дефіцитом засобів
виробництва може продавати сировину, але результатом стане висока ціна на
кінцевий продукт внаслідок значних витрат на транспортування сировини з
країни до місця розташування засобів виробництва кінцевого продукта.
Обмеження імпорту на користь продукції вітчизняного виробництва,
створюваної у місцях збуту, приводить до зниження цін, адже у ціні не
враховуватимуться транспортні витрати на доставку товарів.

В цьому контексті розвиток промислового виробництва можливий за
рахунок скорочення економічних обмежень, спрямування капіталу на побудову
виробничих ланцюгів, у першу чергу, споживчих товарів, релокації виробничих
підприємств з окупованих територій та відновлення їх діяльності. За рахунок
стимулювання науково-технічного процесу і вдосконалення технології
виробництва продукції можливо забезпечити належний рівень якості та
конкурентоспроможності товарів, запотребованих на світовому ринку.

З 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС набрала
чинності в повному обсязі. Зона вільної торгівлі, з одного боку, розширила
доступ українських товарів та послуг до потужного ринку ЄС, полегшила
доступ європейських інвестицій в Україну. Однак, з іншого боку, спостерігаємо
і полегшений доступ імпорту високоякісних товарів і послуг з ЄС в Україну, що
створює додаткову конкуренцію українським виробникам [1]. Це стосується,
передусім, сільськогосподарської продукції. З початком війни перед аграрним
сектором постало багато викликів та проблем: окуповані території, ризики
посівної, логістичні проблеми, цілеспрямовані обстріли сільськогосподарської
техніки, дефіцит робітників, крадіжки зернових, заміновані поля – все це
сповільнює роботу агробізнесу [2]. У січні поточного року упав експорт
зернових культур, накопичуються запаси нереалізованого продовольства. Тому
вирішенням проблеми стане розвиток засобів виробництва, здатних переробити
запаси зернових культур у вигляді сировини у кінцевий продукт. Як наслідок,
зменшиться ймовірність втрат бізнесу, аграрні підприємства зможуть не
припиняти діяльність, підтримувати рівень обороту за рахунок переробки
сировини при відсутності можливості збувати її на ринку ресурсів.
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Для підтримки агробізнесу урядом було здійснено низку таких заходів, як:
мінімізація бюрократичних процедур для агробізнесу, дозвіл використання
сільськогосподарської техніки без реєстрації, спрощення імпорту посівних
матеріалів, введення нульової ставки акцизного податку та зниження розміру
ПДВ на пальне до 7 %. Запропоновано окремі держпрограми: доступні кредити
«5–7–9 %», грантова підтримка для переробних підприємств, розвитку
садівництва, створення теплиць.

Щоб стабілізувати ситуацію всередині країни Україна повинна спрямувати
зусилля на адаптацію логістичної системи для відновлення експортних
поставок сільськогосподарської продукції, підтримку українських виробників
продовольства. Відсутність альтернативних логістичних шляхів паралізує
міжнародну торгівлю у разі припинення діяльності зернового коридора.
Проблема вирішується розвитком глобальної логістичної мережі, здатної
працювати навіть в умовах блокади портів.

Для уникнення катастрофічних наслідків кризи з продовольством як для
України, так і для інших країн світу потрібні міждержавні заходи: необхідно
забезпечити прозорість ринку сільськогосподарської продукції та глобальне
фінансування імпорту продовольства; слід утриматися від запровадження
експортних обмежень; державам, які залежні від української та російської
сільськогосподарської продукції, варто знайти альтернативних постачальників;
доцільно вживати заходи щодо попередження поширення африканської чуми та
інших хвороб сільськогосподарських тварин.
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Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

ЗАКОРДОННИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ
ЯК АЛЬТЕРНАТИВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Нині Україна протягом довгого часу продовжує своє героїчне протистояння
російському вторгненню. Багато українців, які боронять нашу державу зі зброєю
в руках. Однак, крім безпосереднього фронту бойових дій, надзвичайну роль
відіграє економічний фронт, який дуже важливий для нашої країни. Війна – це
величезні витрати, котрі несе Україна для підтримки оборони проти агресора.

Основою української економіки є бізнес та підприємці, які здатні особливо
стабільно працювати в умовах війни, незважаючи на ракетні обстріли та
обмеження з електроенергією. Запорукою наповнення державного бюджету є
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налагодження роботи національного бізнесу,  зберігаючи при цьому
платоспроможність населення.

На жаль,  за рік повномасштабного вторгнення український бізнес зазнав
великих втрат,  котрі в кілька разів більші,  ніж під час епідемії.  Але все ж таки
відомо,  що протягом війни податкові надходження від української економіки
дають лише трохи більше половини доходів до державного бюджету.

У той час,  як український малий та середній бізнес шукає шляхи
повернення до повноцінної роботи та продовження розвитку,  серед головних
потреб підприємці відзначають нестачу нових замовлень та ринків збуту, коштів
на розвиток та необхідність допомоги з логістикою.

Водночас,  28  %  українських МСБ,  що працюють під час війни,  вже
розширили свою діяльність на закордонного споживача.  Ще  21  %  планують
почати це робити у майбутньому.  Про це свідчать дані дослідження  Mastercard
SME Index [1].

Наразі українські підприємці
найбільше продають свої товари та
послуги на ринки США  (30  %),  Польщі
(27  %),  Німеччини  (13  %),  Великої
Британії  (10  %),  Литви  (10  %),  Канади
(10  %).  Серед найбільш пріоритетних
ринків,  які український бізнес розглядає
для подальшого розширення географії
продажів,  такі країни:  Польща  (61  %),
Болгарія (13 %), ВеликаБританія (13 %),
Італія (11 %), Молдова (11 %).

На нашу думку,  основними
бар’єрами,  які заважають малому та
середньому бізнесу вийти на іноземні
ринки,  є нестача фінансових ресурсів,
профільних знань та виробничих
потужностей.  Попри такі похмурі
очікування,  економічна активність в
Україні з кожним днем продовжує
відновлюватись.  Незважаючи на
перешкоди зі сторони росії,  їх обстріли міст,  майже  150  тис.  нових бізнесів
почали велику працю, з них 132 тис. – це фізичні особи-підприємці.

Хоч підприємці мають ресурси для роботи,  все одно страждають.
Виникають проблеми з логістикою та нестачею необхідної сировини.  Багато
громадян покинули Україну,  переїхали в безпечніше місце для роботи та
проживання,  але змушені були закрити свій бізнес.  Це призвело до того,  що в
країні зріс відсоток безробітного населення.

Зараз багато працюючих підприємців роблять великий вклад в державний
бюджет та надають допомогу захисникам.  Наприклад,  після  24 лютого сімейна
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фабрика «Ікос» з Луцька, яка шила класичне взуття, втратила замовлення. Її
працівники почали волонтерити, виготовляючи устилки для взуття та роздаючи
старі запаси зимового взуття теробороні на блокпостах. Згодом виникла ідея
шити взуття для військових. Так з’явилися літні тактичні черевики. Їх
удосконалювали, доки не досягли ідеального співвідношення ціни та якості.
Пізніше розробили водонепроникні зимові черевики. За добу фабрика може
виготовляти 300 пар тактичного взуття. Власник підприємства стверджує, що
після війни не планує йти в сегмент військового взуття, але тактична лінійка
залишиться. Тому можемо зробити висновок, що українці не сидять на місці, всі
роблять свою справу та допомагають один одному. З часом відновиться бізнес,
ринок, які будуть великим плюсом для економіки України. Україна як держава з
кожним днем відновлюється.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ

Повномасштабна війна в Україні поставила підприємства на межу
виживання, оскільки багато успішних бізнесів було знищено чи переміщено і
вони змушені починати все з нуля. Третина українських підприємств втратили
через війну більше половини доходів. У чверті підприємств дохід зменшився на
25–50 %, а кожен десятий втратив будь-які доходи від бізнесу.

2022 рік – один із найскладніших років як для українського бізнесу, так і
для кожного українця загалом. Повномасштабне вторгнення російської
федерації значною мірою вплинуло на ведення господарської діяльності та
стратегію розвитку підприємств. Довелося стикнутись із втратою підприємств,
їх руйнуванням, необхідністю релокації, евакуацією працівників чи
скороченням штату, складністю залучення масштабних іноземних інвестицій,
зміною пріорітетів на користь допомоги Збройним силам України.

Незважаючи на важкі умови, у яких опинився бізнес після
повномасштабного вторгнення, значна частина компаній все ж намагається
організувати можливості для успішної роботи. Більшість комбінує як
віддалений формат, так і оф-лайн. У такому режимі працює 55 % середніх, 52 %
великих, 45 % малих підприємств та 41 % мікрокомпаній. Третина займається
бізнесом тільки в оф-лайн. Віддалено, переважно з України, працюють 20 %
мікрокомпаній, 12 % малих компаній, 10 % середніх компаній, 20 % великих
компаній [1].

Очевидно, бізнесу в даний час досить складно виконувати фінансові плани,
акумулювати грошові кошти чи зменшувати витрати, які невпинно зростають,

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/27/691914/


122

оскільки обсяг продажів впав, попит клієнтів зменшився, а податки та зарплати
працівників певний період виплачувались з фінансових резервів компаній.
Майже у всіх українських компаній зменшилися прибутки на понад 40 % через
війну. Головними причинами втрат бізнесу є:

˗ руйнація підприємства та пошкодження обладнання через бойові дії;
˗ знаходження підприємства на окупованій території, втрата працівників;
˗ релокація та пошук нових клієнтів, партнерів і постачальників через

переїзд;
˗ збільшення цін на пальне;
˗ порушення логістики та проблеми з постачанням;
˗ відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на

внутрішньому ринку;
˗ зниження попиту, зменшення об’ємів продажу;
˗ недобросовісна конкуренція, рейдерство;
˗ обмеження з безпеки (комендантська година, воєнні дії);
˗ інфляція, значні фінансові витрати [2].
Регулярні обстріли енергетичної інфраструктури країни і, як наслідок,

тривалі відключення електро-, водо-, теплопостачання й Інтернету примушують
майже всі індустрії перебувати часом у надскладних умовах. Однак, підприємці
демонструють неймовірну адаптивність, стійкість та хоробрість.

І ситуація з блекаутами не є винятком. Намагаються пристосуватися до
нових реалій, закуповуючи необхідне обладнання – генератори, старлінки,
павербанки, облаштовуючи засобами комунікації офіси та скадські
приміщення.

Проте, на тлі цих причин з’явилися й функціональні зміни всередині
компаній. Наприклад, у 50 % середніх компаній та 43 % малих компаній
відбувся перерозподіл обов’язків працівників. Великі компанії зазначають, що в
них прискорився процес прийняття рішень, а планування діяльності займає
відтепер менше часу. Разом з тим, збільшився обсяг роботи їхніх спеціалістів.

Половина роботодавців намагаються зберігати оплату праці співробітників
на максимальному рівні. Наслідком війни стала трансформація кожного
третього бізнесу, а чверть підприємств релокувались чи готуються це зробити.

Попри складний процес релокації, українські підприємці продовжують
працювати, шукаючи інноваційні ідеї для масштабування та виходу на нові
ринки. Більшість підприємств (52 %) серед тих, хто змінив «місце прописки»,
релокувались у межах Західної України. Серед тих підприємств, які вирішили
покинути, зокрема, частково рідну країну, 83 % переїхали в країни Євросоюзу.
Країна номер один за вибором для переміщення бізнесу – Польща.

Серед основних переваг країн Євросоюзу для відкриття бізнесу підприємці
відмічають сталі правила та великі ринки збуту. Серед інших переваг – доступ
до засобів кредитування, прозорість правил оподаткування та бухгалтерського
обліку, відсутність митних та кількісних обмежень у межах ЄС, спрощені
адміністративні процедури торгівлі з іншими країнами-членами Євросоюзу.
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Згідно з дослідженням, проведеним компанією Gradus Research серед
представників української бізнес-аудиторії, 45 % підприємств працюють як і
раніше, 42 % – частково, а 12 % призупинили функціонування. Ще 1 %
підприємств розпочали свою бізнес-діяльність вже після початку
повномасштабної війни росії проти України [3].

Зауважимо, що більшість компаній поступово адаптують свої бізнес-
стратегії, зважаючи на нові воєнні умови, диверсифікують бізнес та шукають
додаткові напрямки діяльності. Кардинально встигли змінити свою стратегію
5–9 % компаній, інші – у процесі планування.

Ті компанії, які продовжують працювати, скоротили персонал, змінили
звичні бізнес-процеси, практикують коротке планування оперативної діяльності
та вимушено збільшують обсяг роботи працівників, що залишилися. Нові
умови стають поштовхом для поступової адаптації стратегії до воєнних реалій
та пошуку нових напрямків бізнесу.

Слід зазначити, що український бізнес залишається активним учасником
боротьби за незалежність України, 93 % підприємств залучені у допомозі
країни під час війни, в тому числі 67,1 % – долучилися до волонтерської
активності.

Можемо констатувати, що попри всі труднощі війни – втрату активів,
співробітників, нечуваних збитків та повного нерозуміння, що буде завтра –
українські підприємці проявили залізну стійкість разом з неймовірно спритною
адаптивністю.

На воєнний 2023 рік підприємці дивляться з пересторогою, але вже зі
значно більшою впевненістю та запалом працювати на розвиток України.
Багатьох війна спонукала ставати більш амбітними: створювати нові продукти,
ризикувати в нових нішах, виходити на нові ринки.

Першочергове завдання для розвитку бізнесу в сьогоднішніх умовах – це
пошук клієнтів, інвестицій та можливості розвитку на іноземних ринках, а
також зміна фокуса та стратегії, збереження команди і ринків збуту.
Важливими факторами відновлення стане, зокрема, реформування податкової
системи, розвиток промисловості, повернення мігрантів та збереження
демократії.

Отже, будь-які труднощі – це не лише криза, а й нові можливості і
перспективи. Адже навіть стикнувшись із лихом війни, бізнес продемонстрував
стійкість, здатність відновлюватися, розвиватися та будувати майбутнє.
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НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ
КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Український бізнес за понад тридцять років свого існування демонструє
неймовірну стійкість, витривалість, прагнення до розвитку, надзвичайну
адаптивність до мінливих факторів середовища функціонування та відкритість
до інновацій, без яких немає можливості вижити на споживчому ринку.

За даними дослідницької компанії Gradus Research, станом на листопад
2022 року вітчизняний бізнес має ряд особливостей: 45 % компаній працюють
як і раніше, ще 42 % – працюють частково (в першу чергу, мова про такі
індустрії, як інформаційно-консультаційні послуги, оптова та роздрібна
торгівля, але також і виробництво товарів та будівництво), більше третини
бізнесів (35 %) констатують зниження доходу більше, ніж на половину,чверті
українського бізнесу вдалося зберегти або навіть збільшити чисельність
персоналу, третина бізнесів трансформувалися, чверть – релокувалися або
планують, 39 % компаній або зазнали галузевої трансформації, або потребують
її, і наразі знаходяться в пошуку нових форм ведення бізнесу, а половина (49 %)
залишаються працювати у довоєнному форматі [1].

Найпотужніший удар від війни зазнала сфера торгівлі: зупинка бізнесу,
падіння попиту, знищення складів, нездатність вести діяльність у зоні бойових
дій, релокація персоналу, знищення логістичних ланцюгів, зрив виконання
зобов’зань, неможливість виконання контрактів, накопичення дебіторської
заборгованості окремими мережами.

За даними дослідження GT Partners Ukraine [2], у 2022 році на першому
місці за скороченням торговельної мережі є мережа «КОЛО», яка за рік
зменшилася на 13,1 % і на кінець третього кварталу в ній налічувалося 1144
магазини. На другому місці найбільший food-ритейлер України «АТБ», у якого
на початок 2022 року було 1314 магазини, за січень-вересень їхня кількість
зменшилася на 12,9 %. Причиною такого стрімкого скорочення відзначають те,
що левова частка магазинів «КОЛО» розвивалася в Київській області, а «АТБ»
– на сході країни. Мережа «Fozzy Group», до якої належать «Сільпо», «Фора» та
інші, стала меншою на 35 магазинів або 4,9 %.

Варто відмітити, що не всі торговельні мережі мали тенденцію до
скорочення. Торговельні мережі, які орієнтуються на діяльність в західній та
центральній Україні та які зорієнтовані на дрібний формат, мають тенденцію до
приросту Наприклад, «Клевер Сторс», який розвиває магазини «Сім23» та
«Сім23 To-go», збільшив мережу на 30 торговельних точок, «Мережа-Сервіс
Львів» із «Близенько» – на 18. Загалом у цих ритейлерів 146 та 137 магазинів
відповідно [2]. Таким чином, можна відмітити, що торговельним
корпоративним мережам важче переформовуватися та реагувати на виклики
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зовнішнього середовища через власну масштабність управлінських процесів,
вони мають вміти швидко переорієнтовуватися та застосовувати сучасні
напрямки модернізації та диверсифікації управління  діяльністю в сфері
торгівлі.

Варто відзначити, що під час реформаційних змін масштабованих систем
корпоративного типу, які фактично є синергією бізнес-процесів та
різноманітних бізнес-інтересів, відбувається орієнтація на різнопрофільні види
діяльності, планування власного зростання відповідно до внутрішніх стратегій
розвитку, організація діяльності відповідно до економічних інтересів та
бачення напрямків розвитку корпорації стейкхолдерами. Поступальний
розвиток корпоративних мереж, навіть за умови сприятливого розвитку бізнес-
середовища, призводить до появи конфліктів інтересів стосовно різних сфер
діяльності: розподілу прибутків, місця в ієрархії управління корпоративним
бізнесом, різного бачення розширення бізнесу та експансії ринків, тощо.
Зрозуміло, що традиційні підходи до вдосконалення процесів розвитку в
торгівлі корпоративних мереж є недоцільними в сучасних умовах і потребують
диверсифікаційних змін. Процес диверсифікації потребує ретельного
планування та контролю за втіленням в життя. Такі диверсифікаційні процеси
можуть стосуватися горизонтальної, вертикальної та конгломератної інтеграції
(рис.1).

Рис. 1. Напрями інтеграцій в диверсифікаційній діяльності корпоративних
мереж в торгівлі (сформовано автором на основі [3])

Кожний з вказаних напрямків диверсифікації не є прив’язаний до розміру
суб’єкта господарювання, етапу життєвого циклу його розвитку та інших
факторів. Проте, для підприємств корпоративного типу визначення напрямків
диверсифікації визначається рядом чинників, зокрема, оптимізацією часових та
ресурсних витрат, мінімізацією та попередженням економічних ризиків та
загроз, які бувають при запуску нових форм бізнес-процесів, забезпечення
прийнятної окупності витрат та інвестицій на розширення системи управління
бізнесом, створення нових центрів витрат і відповідальності тощо.

Для мережевих ритейлерів важливим аспектом під час диверсифікації є
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стандартизація управління процесами, тобто формування нормативно-
методичного забезпечення алгоритмізації процесу реалізації рішень щодо
диверсифікаційних трансформацій та чіткого розподілу процесів стратегічного
та тактичного управління.

Диверсифікація діяльності корпоративних підприємств галузі торгівлі
передбачає розуміння всього спектру інструментів, які можуть бути
реалізованими у таких цілях в залежності від низки зовнішніх та внутрішніх
обставин. Причому це не залежить від рівня латеральності при диверсифікації
бізнесу. До інструментарію реалізації проєктів з диверсифікації діяльності
корпоративних торговельних систем відносять започаткування нового
напрямку діяльності в межах існуючого бізнесу, створення дочірніх кампаній,
злиття та поглинання капіталів, франчайзинг, формування стратегічного
партнерства, інвестування, створення нових спільних підприємств, тощо.
Використання кожного з вказаних інструментів має свої особливості, напрями
та засоби реалізації.

Доцільно відзначити, що по мірі розширення диверсифікаційних процесів
ускладнюються й процеси управління корпоративними системами в сфері
торгівлі. Поступ диверсифікації вимагає створення нових інституційних
управлінських надбудов над існуючими в суб’єктах господарювання –
учасниках інтегрованих структур, які б координували їхню спільну діяльність,
визначали, ухвалювали й контролювали реалізацію рішень, орієнтованих на
досягнення єдиного спільного результату функціонування й розвитку системи
як на локальному,  так і на загальному рівнях.  Крім того,  важливо чітко
визначати кількість стратегічних пріоритетів політики диверсифікації, які
мають чітко відповідати визначеним стратегічним векторам розвитку, за якими
й будуть робитися висновки відносно реалізації чи ні генеральної мети та
ключових завдань диверсифікації.

До актуальних потенційних напрямків диверсифікаційної діяльності для
вітчизняних корпоративних мереж в торгівлі варто віднести наступні:

˗ формування та реалізація стратегії розвитку діяльності в метапросторі. Це
пов’язано з тим,  що споживачі збільшують свою віртуальну взаємодію з
брендами. Компанія Fortnite, найбільш відома геймерам, запрошує користувачів
на живі концерти в метапросторі,  в той час як Roblox  (більше відома в колах
роздрібної торгівлі) та численні бренди, включаючи Nike, Vans, Gucci, Ralph
Lauren і Forever 21, створили віртуальні світи в Roblox, які дозволяють
користувачам взаємодіяти з їхніми продуктами [4];

˗ можливість поглинання, злиття чи партнерства з мережами роздрібних
медіа, що зможе впроваджувати високотаргетований маркетинг. Протягом 2022
року поряд з такими перевіреними часом компаніями, як Amazon та Walmart, до
постійно зростаючого списку входять Lord & Taylor, Target, The Home Depot,
Dollar General, 7-Eleven, Macy’s, тощо;

˗ дослідження можливості використання штучного інтелекту в своїй
діяльності, що дасть можливість надавати персоналізовані та релевантні
цифрові маркетингові повідомлення, доповнені даними від перших осіб, які не
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лише вирізнятимуться серед цифрового шуму, але й, що важливіше,
стимулюватимуть конверсію;

˗ скорочення великоформатних торгових точок і перехід на магазини
меншої площі, що, крім класичних переваг, для вітчизняної торгівлі в умовах
війни має основну перевагу – зменшення обсягу потенційних витрат через
можливі руйнування;

˗ орієнтація діяльності на досягнення цілей сталого розвитку;
˗ розширення діапазону економічної діяльності, пов’язане з проникненням

підприємства до інших нових галузей виробництва, часто технологічно не
пов’язаних з основною спеціалізацією цього виробництва.

Дослідження свідчать, що вітчизняний корпоративний торговельний бізнес
дуже швидко адаптується до викликів сьогодення. Постійні блекаути змусили
ритейл шукати альтернативні джерела живлення для торгових точок. Крім того,
торговельні мережі наразі працюють над формуванням асортиментної політики,
викликаної зміною споживацьких уподобань. зниженням купівельної
спроможності громадян та міграційними трендами в країні. Проте, посилення
зовнішньої та внутрішньої нестабільності функціонування підприємств висуває
нові вимоги до вибору та обґрунтування стратегії та форм забезпечення
стратегічних орієнтирів управління розвитком підприємств, здатних
забезпечити їх життєздатність і сталий розвиток. Оскільки відновлення сфери
торгівлі є критично значущим для вітчизняної економіки, саме вона є кінцевим
пунктом в ланцюгу постачання товарів і послуг від виробника до споживача, то
формування чіткого інструментарію для реалізації диверсифікаційних процесів
є надзвичайно актуальним та потребує ретельного дослідження.
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Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «ТЕРРА»)

Що таке відповідальний бізнес? Для декого – це лише красива фраза в
тексті презентації компанії. Для інших – філософія існування, за якою стоїть
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кропітка праця, скерована не лише на отримання прибутків, але й на
забезпечення споживачів дійсно корисною продукцією, піклування не лише про
їхнє здоров’я, але й про безпеку навколишнього середовища.

Війна підняла відповідальність бізнесу на новий рівень. На плечі
українських компаній ліг тягар підтримки економіки в надважких умовах, коли
порушені всі вибудовані роками ланцюжки постачань. І попри це, відповідальні
компанії взяли на себе важливу соціальну місію –  підтримки людей,  в яких
війна забрала близьких людей, житло і, зрештою, нормальне мирне життя.

Саме до таких можна віднести компанію «ТЕРРА», виробника продуктів
здорового харчування, яка відзначає своє 25-річчя. Відзначає по-особливому:
замість належних до такого ювілею корпоративних святкувань у компанії
запустили благодійний проєкт  «ДНК ТЕРРА». Протягом двох місяців у період
з 3 лютого по 31 березня 2023 року 2,5 % з кожної проданої пачки продукції
передаватиметься фонду, який піклується про дітей та родини, що постраждали
від війни в Україні.

Сама компанія – надійний тил продуктового фронту, так як виробничі
потужності «ТЕРРИ» знаходяться на Харківщині, в 30 км від зони бойових дій.
Як і належить працівникам тилу, з початку російського вторгнення
підприємство ні на мить не зупинялося, працюючи цілодобово, надаючи
продукти захисникам, волонтерам і споживачам, яких стало в рази більше,
оскільки багато виробників припинили роботу в небезпечних регіонах.

Паралельно в компанії «ТЕРРА» працювали і над відновленням експорту –
до війни компанія постачала продукцію до 63 країн світу. У короткий термін
вдалося перенаправити логістику з морських портів на сухопутні коридори.  Це
стало важливим політичним сигналом: попри війну Україна працює,
відповідальний бізнес продовжує виконувати свої зобов’язання перед
іноземними партнерами.

У листопаді «ТЕРРА» почала втілення планів з побудови фірмової мережі
магазинів. Відкриття першого магазину в Первомайську стало яскравим
прикладом стійкості українського бізнесу, розвитку якого не може заважати
навіть війна. Потужності компанії складають виробничий та фасувальні цехи,
автоматизовані склади, елеватор, тепличний комбінат, біокотельня та автопарк.

Візитівкою компанії є якість продукції. Інвестиції в якісне обладнання та
системи контролю якості приносять свій результат у постійно зростаючих
об’ємах продаж і задоволенні партнерів по всьому світу. Щоб продукція була
корисною, компанія принципово відмовилася від додавання синтетичних
барвників, ароматизаторів та консервантів, почавши з виробництва звичайних
круп, каш, пластівців і макаронних виробів у різних пакуваннях. Висока якість
продукції зробила її бажаним товаром на полицях більш ніж 50 всеукраїнських
та регіональних торговельних мереж.

Супутнім напрямком стало вирощування органічних овочів і зелені. За
короткий час підрозділ, що отримав власну торгову марку «Органічна
теплиця», увійшов до топ-5 органічних виробників України.
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Неможливо виробляти здорову їжу і при цьому забруднювати навколишнє
середовище. Цю істину усвідомили в «ТЕРРІ» та перейшли на екологічно
чистий цикл виробництва. Всю енергію для підприємства виробляють біокотли,
а паливом слугують відходи виробництва. Прагнення до безвідходного
виробництва принесло й іншу користь – минулого року «ТЕРРА» почала
виробляти гігієнічний наповнювач для домашніх тварин під торговою маркою
«ДЖО». Наразі компанія активно просувається в новому для себе сегменті
ринку – завдячуючи високій якості та низькій ціні, яка зумовлена
використанням відходів власного виробництва в якості сировини. Відходи
виявились гарною сировиною і для виробництва дефіцитних палет, і навіть для
комбікорму.

Філософія здорової їжі та чистого виробництва органічно поєднується з
піклуванням компанії про споживачів її продукції. Відповідальний бізнес не
забуває про покупця після того, як той придбав товар. У «ТЕРРІ» піклування
про споживача виходить далеко за рамки постачань корисного харчування.
Компанія стала надійним партнером для понад 10 благодійних організацій і
відвантажила на соціальні проєкти понад 5500 т продукції.

З лютого 2022 року соціальний напрямок компанії набув ще більшої  ваги
– до нього додалася допомога волонтерам і підтримка збройних сил.

Хлібович В. А.
Науковий керівник: Собчук А. О.

Фаховий коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Український бізнес з початку повномасштабного вторгнення агресивної
путінської росії на територію України зазнав значних збитків та руйнувань. За
даними проведеного Міністерством цифрової трансформації опитування, з
початку війни досі 47 % підприємств зупинені або майже зупинені, а загальні
прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24 лютого оцінюються в 85 млрд
дол. [1].

За даними опитування, проведеного у липні 2022 року, 28 % власників та
СЕО українських бізнесів повідомили про призупинення діяльності
(порівнюючи із довоєнним періодом), ще 25 % – працюють, але не на повну
потужність. Основні причини, що заважають відновлювати та розвивати бізнес
під час війни: відсутність достатньої кількості клієнтів, капіталу,
непрогнозованість ситуації в Україні, зруйнованість ланцюгів постачання [2].

Пакет рішень, запропонований Урядом від початку війни:
1) фізичні особи-підприємці І та ІІ групи на час воєнного стану та

протягом року після його завершення будуть звільнені від сплати ЄСВ;
2) підприємства та фізичні особи-підприємці ІІІ групи будуть звільнені від

сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших
збройних формувань (в тому числі територіальної оборони). Збір буде сплачено
за рахунок держави;
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3) відтермінування сплати податків для всіх підприємств, які неспроможні
їх заплатити;

4) відкладається впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців;
5) скасовані всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях,

крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням; встановлено мораторій
на проведення перевірок всіх видів для бізнесу;

6) державна програма релокації бізнесу;
7) грантові конкурси для розвитку власного бізнесу (наприклад, «Грант на

сад», «Грант на теплицю», «Мінігрант на власну справу», «Грант на реалізацію
стартапу, у тому числі в сфері ІТ» та ін.);

8) кредити під 0 %: на період війни уряд зменшив кількість обмежень по
програмі «5–7–9 %». Підприємець, якому потрібна підтримка, може отримати
безвідсотковий кредит до 60 млн грн на строк до 5 років. Відсотки по кредиту
під час війни сплачуватиме держава. Також підприємцям доступне
фінансування під 0 % річних із забезпеченням у вигляді 80 % державної
гарантії [3];

9) еквайринг без комісії: держава закликає всіх – і торговців, і громадян –
віддавати перевагу безготівковим розрахункам, перш за все, заради безпеки
кожного українця;

10) «Work4UA» – он-лайн-платформа для підтримки підприємців, які
продовжують працювати в умовах війни. Проєкт «Працюй на перемогу»
створений як початок економічного фронту країни і має на меті залучити
фінансову підтримку від іноземних та українських громадян, компаній і
організацій для малого та середнього бізнесу України;

11) «Prozorro+» – адаптована система держзакупівель до воєнного часу.
Платформа покликана швидко закривати потреби органів влади та місцевого
самоврядування в критично важливих товарах та гуртувати бізнес довкола
запитів держави. Продавати на платформі Prozorro+ може будь-який
представник бізнесу, зареєстрований на майданчику у ролі «Постачальник»;

12) підтримка зовнішньоекономічної діяльності. Президент України
підписав схвалений Верховною Радою в цілому законопроєкт 7420 від 31
травня 2022 р. «Проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України
щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони» («митний безвіз») [4], згідно з яким передбачено приєднання до Нової
комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та впровадження європейських
практик у митну справу в Україні, підготовку законодавства до виконання
організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру
спільного транзиту.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зареєстровано
майже 150 тис. нових бізнесів, з яких 132 тис. – це фізичні особи-підприємці, та
понад 14 тис. – юридичні особи. Наявна щомісячна динаміка зростання
кількості реєстрацій нових бізнесів, найбільше їх зафіксовано в перший
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тиждень серпня – 5306 нових ФОПів, що перевищує показники останнього
тижня перед початком війни (5231) [4]. З моменту поновлення на початку
квітня роботи Єдиного державного реєстру та можливості реєстрації нових
бізнесів загалом було зареєстровано 132 тис. ФОПів; станом на 24 серпня 2022
р. в Україні працює 1,9 млн ФОПів [5]. Тому можемо зробити висновок, що
державна підтримка бізнесу має позитивний ефект. Уряд усебічно підтримує
підприємницьку діяльність та здійснює заходи для знищення перешкод у
розвитку бізнесу. Не припинювана дерегуляція та спрощення інвестиційних
процедур сприяють оптимістичному погляду на перспективи відновлення
підприємницької активності навіть в умовах війни.

Підтримка роботи українського бізнесу – важливе завдання для
забезпечення економічної спроможності країни протистояти викликам війни.
Навіть у поточних надскладних умовах держава здійснює доступні кроки, аби
підтримати підприємства, що опинились у скрутних умовах.
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ
ВІДБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКНОМІКИ

Сьогодні наукові погляди більшості вітчизняних вчених сфокусовані на
пошуку рецептів економічного зростання для України. Розвиток економіки в
умовах воєнного часу потребує чіткої державної стратегії, де успіх залежить від
злагодженості і системності державної економічної політики та її націленості
на конкретні показники якісних змін.

Питання стратегії і тактики відбудови національної економіки, її
модернізації – це питання майбутнього України – сильної європейської країни з
потужною промисловістю, зокрема, і ВПК, переробною промисловістю, що
генерує значну частину доданої вартості, та розвиненим малим і середнім
бізнесом, що забезпечує, в першу чергу, зайнятість населення [1].
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Економіка України упродовж останніх років, попри наявні вади
сировинної споживчої моделі розвитку, довела, що здатна тримати удар та
адаптуватися до суттєвих форс-мажорних обставин. З 2014 року економіка
України функціонувала в умовах гібридної війни рф проти України та,
виявивши відносну стійкість, швидко перейшла від фази кризи до фази
відновлювального зростання. Упродовж 2021 – на початку 2022 років
національна економіка долала наслідки триваючої пандемії Covid-19 і, ще не
відновившись повністю після шоку гібридної війни, розв’язаної рф 2014 року,
будучи ослабленою додатково пандемією, проте, завдяки антикризовим та
стимулюючим програмам Уряду, демонструвала успішну адаптацію до
функціонування в умовах обмежень, викликаних запобіжними заходами
карантину, а також здатність поглинати шоки зростання світових цін на
енергоносії та продовольство без порушення макростабільності та позитивної
динаміки розвитку.

Найбільший шок від повномасштабного вторгнення рф на територію
України припав на березень 2022 року. Міністерство економіки з
використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання
оцінило падіння ВВП у березні 2022 року на рівні 47–50 % (до березня 2021
року), що спричинило падіння за І квартал, за даними Державної служби
статистики, на 15,1 %. Втім, уже станом на середину травня 2022 року можна
говорити, що економіка України продовжила функціонувати, незважаючи на
широкомасштабні воєнні дії в країні [2].

Окремі сфери економіки, такі як державне управління та оборона,
банківська сфера, інформаційно-комунікаційні технології, харчова
промисловість, роздрібна торгівля, а також сфера охорони здоров’я та освіти,
продовжили діяльність. Завдяки глибокому проникненню процесів
діджиталізації тимчасова пауза в діяльності цих секторів була нетривалою або
загалом відсутня. Уже у квітні на тлі зміни географії активності воєнних дій,
поступового повернення людей у свої домівки, формування нових логістичних
маршрутів перелік сфер, підприємства яких почали відновлювати свою
активність, почав розширюватись: додались щонайменше сільське
господарство, транспорт, будівництво.

Держава має широкий арсенал інструментів політики, здатних
стимулювати створення нових робочих місць та генерування
мультиплікативного ефекту в національній економіці:

˗ державні інвестиції у нові робочі місця в пріоритетних видах діяльності;
˗ державно-приватне партнерство, насамперед, в сфері інфраструктури;
˗ різні форми державної допомоги бізнесу на створення робочих місць;
˗ державні гарантії за кредитами та компенсація кредитних процентних

ставок;
˗ державне замовлення на закупівлю товарів та послуг;
˗ націоналізація системно важливого бізнесу, якому загрожує банкрутство;
˗ стимулювання імпортозаміщення та локалізації виробництва;
˗ стимулювання переміщення виробництва у безпечні регіони;
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˗ стимулювання конверсії виробництва;
˗ розв’язання проблемних питань логістики та транспортної

інфраструктури;
˗ розв’язання проблемних питань енергопостачання.
Безперечно, за умови поступової реалізації обгрунтованих заходів

макроекономічного характеру на мікрорівні управління підприємствами
потребує адекватних як організаційно-технологічних, так соціально-
економічних змін.

Проєктом плану відновлення України передбачено централізацію функції
власника державних стратегічних активів та укрупнення таких активів для
підвищення ефективності управління ними. Створення керуючої компанії з
управління активами підприємства відповідно до вимог ОЕСР, яка
централізуватиме управління активами відповідно до окремих галузей /
дивізіонів. Позбавлення міністерств та відомств невластивої їм функції
управління бізнесами до кінця 2022 року. Припинення існування організаційно-
правової форми «державне підприємство».

Проєкт відновлення України передбачає впровадження управління
суб’єктами господарювання державного сектору економіки відповідно до
керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах,
акціонером (засновником, учасником) яких є держава. Прийняття змін до
законодавства про управління об’єктами державної власності та щодо
вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером
(засновником, учасником) яких є держава, які, зокрема, передбачають: надання
наглядовим радам повноважень щодо призначення та звільнення керівника
підприємства, затвердження фінансових, інвестиційних та стратегічних планів
підприємства.

Основними середньостроковими завданнями та заходами етапу
«Відновлення, перезапуск економіки та інститутів» на період 2023–2025 рр. є:

1) зменшити регуляторне та адміністративне навантаження на бізнес та
запровадити нові інструменти підтримки для малого та середнього бізнесу;

2) відбудувати зруйновані та пошкоджені потужності, побудувати нові
виробництва, зокрема, для переробки місцевої сировини, збільшуючи ланцюги
створення доданої вартості в Україні;

3) сприяти повній продуктивній зайнятості та реалізації здібностей
особистості в трудовій діяльності;

4) розширити доступ до ринків збуту продукції з високою доданою
вартістю, зокрема, забезпечити повний доступ до ринків G7 та ЄС;

5) провести передвступні переговори, поглибити економічну інтеграцію з
ЄС та підписати договір про членство у грудні 2024 року;

6) здійснити перегляд рівня концентрації ринків у ключових галузях
економіки з урахуванням фактичної структури контролю.

Ці заходи можливо реалізувати за умови якісної трансформації систем
управління (менеджменту) більшості вітчизняних підприємств. Втім, варто



134

зауважити, що для систем менеджменту низки вітчизняних підприємств
характерні небажані особливості:

˗ віра в абсолютну керованість та низький рівень культури управління;
˗ зосередженість на отриманні надприбутків;
˗ неналежна, подекуди взагалі відсутня орієнтація на споживача;
˗ відсутність ефективної системи мотивації та стимулювання праці

персоналу;
˗ деформований індивідуалізм та невміння працювати в команді;
˗ небажання що-небудь змінювати, схильність зберігати стабільність;
˗ переважання оперативного управління, а довгострокове планування є не

надто популярним інструментарієм;
˗ низький рівень захисту прав власності, значна бюрократизація та

корумпованість;
˗ спонтанна нормотворчість, патерналізм та зрівнялівка;
˗ імітація праці, синдром довічного найму номенклатури та ризикофобія;
˗ тіньове управління – «неформальні управлінські взаємодії».
Тому, на нашу думку, високу результативність забезпечать ті

підприємства, де системи менеджменту будуть ґрунтуватися на принципах і
концепціях сучасної парадигми менеджменту та будуть враховувати наявні
обмеження, зумовлені механізмом державного регулювання. Зокрема, це:

˗ гуманізація та демократизація управління;
˗ спрямованість на безперервність організаційних змін;
˗ інноваційність;
˗ безупинне навчання й удосконалювання;
˗ всебічний розвиток творчих можливостей працівників;
˗ зростання ролі організаційної культури, мотивації та стилю керівництва;
˗ знання й інформація як головний ресурс підприємства;
˗ орієнтування виробництва не на нарощування обсягів, а на підвищення

якості товарів і послуг;
˗ повніше задоволення запитів споживачів;
˗ швидка й адекватна реакція організацій на зміни кон’юнктури ринку;
˗ питання глобалізації ы розвиток партнерських взаємин;
˗ підвищення якості управління.
В умовах воєнної кризи головне завдання кожного суб’єкта

підприємництва полягає у налагодженні безперебійної діяльності підприємства
та забезпеченні його стійкого економічного розвитку. Дієвим засобом
досягнення цього результату є впровадження у діяльність механізму
антикризового управління підприємством. Враховуючи те, що воєнна криза має
свої відмінності від традиційної, основні елементи механізму антикризового
управління підприємством також набувають особливостей свого
функціонування у воєнний період. Серед них: мета, основні завдання,
принципи, діагностика, стратегії, методи та заходи антикризового управління
[3]. Вагому роль відіграють тактичні методи, які спрямовані на швидке
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покращення фінансових та економічних показників підприємства, зокрема,
найбільш популярними з усіх є даунсайзинг, аутсорсинг та регуляризація.

Від швидкого реагування та адаптації бізнесу до сучасних викликів
залежить майбутнє існування не тільки підприємства, а й всієї національної
економіки України.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Підприємницька діяльність є основним видом самостійної господарської
діяльності, яка провадиться юридичними і фізичними особами, яких називають
підприємцями, від свого імені і на власний ризик. Підприємець ‒ це особа, яка
вкладає власні засоби в організацію справи і приймає на себе особистий ризик,
пов’язаний з його результатами, а також всю повноту відповідальності за
кінцеві результати діяльності як індивідуальної, так і колективної.
Підприємницька діяльність здійснюється на постійній основі, а не на основі
одноразових угод [1].

Насамперед, слід враховувати, що українське підприємництво зароджується в
умовах так званого посттоталітарного суспільства, тобто суспільства, яке 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 певній стадії її еволюції та функціонували понад сімдесят років.

Через повномаштабне вторгнення росії на територію України
підприємництво зазнало багато втрат. Через масові ракетні обстріли велика
частка підприємств була знищена, наразі важко сказати точні цифри
економічних збитків. В найгірших умовах опинилися аграрні підприємства.
Вони є прив’язаними до конкретної території, земель. Через захоплення
територій росіянами, значна частина бізнесу перестала існувати. Були спалені
поля, розкрадений урожай. Чимало працівників фермерських господарств
мобілізовані або пішли в тероборону. Агропромисловці залишились без
пального. Через обстріли росіянами портів аграрії не можуть продати зерно. Їм
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бракує оборотних активів для закупівлі насіння, добрив, засобів захисту
рослин. Крім того, ціни на ці та інші товари суттєво зросли. Україна –
годувальниця Європи. Цього року багато зерна було спалено загарбниками.
Аграрний бізнес знаходиться в дуже напруженому становищі, а як він буде
розвиватися далі – залежить від випущених ракет та підтримки держави.

Співзасновник Центру економічного відновлення А. Длігач вважає, що
держава, передусім, повинна підтримати виробників продуктів та ліків, аптеки,
аграріїв (особливо, в період сівби), а також легку промисловість: допомога має
йти всім бізнесам, але зазначені сфери важливі для виживання країни прямо
зараз. Держава закликає бізнес у відносно спокійних регіонах відновлювати
роботу. Уряд знизив податки, дозволив платити 2 % з обороту замість 20 %
ПДВ. Для підприємців першої та другої груп сплата ЄСВ стала добровільною.
«Найбільш актуальні способи підтримки великого бізнесу – це анонсовані
податкові пільги. Близько половини опитаних нами компаній планують ними
скористатися», – зазначає А. Дерев’янко. Серед пропозицій бізнесу –
скасування переліку критичного імпорту як суттєвої перепони для ведення
розрахунків з постачальниками та покупцями, сприяння пожвавленню імпорту
та експорту, логістична підтримка та спрощення митних процедур (вимог до
повноти переліку додаткових документів). Для експортних підприємств
надзвичайно важливим є відновлення відшкодування ПДВ з експорту. Компанії
потребують відновлення здійснення розрахунків з іноземними контрагентами
для поповнення власних оборотних активів та забезпечення виробництв
сировиною [2].

Вітчизняний бізнес з початку повномасштабного вторгнення агресивної
путінської росії на територію України зазнав значних збитків та руйнувань. За
даними проведеного Міністерством цифрової трансформації опитування, з
початку війни досі 47 % підприємств зупинені або майже зупинені, а загальні
прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24 лютого оцінюються в 85 млрд дол.
Поряд із прогнозованим падінням валового внутрішнього продукту України у
цьому році мінімум на 30-35 % це створює значні виклики для бізнес-активності
громадян. Як наслідок, це сприяє зростанню безробіття, зменшенню доходів
найманих працівників та сплачених податків до державного та місцевого
бюджетів. Серед основних проблем, які не дозволяють відновлюватися та
розвивати бізнес під час війни ‒ мала кількість платоспроможних клієнтів,
непрогнозованість розвитку ситуації в країні та відсутність достатнього капіталу.
Через це лише 6 % бізнесів адаптувалися до умов та змогли побудувати стратегію
та бізнес-плани в умовах нових реалій. Однак, попри такий малий відсоток, багато
українських підприємців знаходять ресурси та продовжують підтримувати
державу та допомагати збройним силам. Зокрема, понад 38 % співробітників та
керівників підприємств допомагають у ці часи нашій державі самостійно, у майже
32 % випадків це є важливою частиною всього бізнесу та колективу, 24 %
допомагають шляхом розвитку бізнесу й робочих місць. При цьому лише 7 %
представників бізнесу не мають можливості допомагати [3].

Основні проблеми розвитку підприємництва: збільшення оподаткування,
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ризики для бізнесу, бюрократичні проблеми, складнощі з переміщенням
бізнесу, проблеми з експортом товарів, нестача сировини, непрогнозовані
втрати, неплатоспроможні клієнти, зменшення попиту, нестабільний курс
гривні. Зрозуміло, що нові умови роботи проявлять ще багато проблем, які
будуть вимагати оперативного реагування влади та самих підприємців.

Отже, Україна через повномаштабне вторгнення росії перебуває в
складному економічному становищі. Підприємництво займає важливу роль у
сфері економіки, тому важливо підтримувати роботу бізнесу в умовах війни.
Потрібно шукати збалансовані шляхи виходу з ситуації, які допоможуть і
наповнити бюджет, зокрема, шляхом вирішення проблем з логістикою та
експортом, і знайти оптимальну модель системи оподаткування. На теперішній
час підприємництво має низку проблем, головною з яких є ризики для бізнесу
через неконтрольовані дії росії. Масові ракетні удари можуть знищити бізнес
вщент. Тому підприємцям потрібно підлаштовуватися до умов праці.
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СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЯК ТРИГЕР ЕКОНОМІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Умови економічних, соціальних, політичних, воєнних потрясінь
(турболентностей), які нині переживає Україна внаслідок повномасштабної
війни з рф, сповільнили не тільки розвиток країни, але й призвели до соціально-
економічного регресу суб’єктів господарювання, порушення економічної
резилентності підприємницького сектору. Збереження і ефективна реалізація
потенціалу підприємницького сектору, капіталізація факторів виробництва є
ключовими економічними чинниками економічного розвитку, забезпечення
економічної стійкості як на макро-, так і на мікрорівнях. Умовою економічного
поступу України сьогодення є ефективна політика розвитку підприємництва,
нарощення економічного потенціалу, а, відтак, забезпечення економічної
стійкості суб’єктів господарювання.

Поступ суб’єктів господарювання в умовах мінливого та високо-
конкурентного середовища корелює не лише з економічною безпекою держави,
але й ефективністю імплементації стратегічних планів. Реалізація стратегічних
планів у відповідності до перспектив бізнес-середовища сприятиме
покращенню структурно-кваліметричних параметрів політики управління
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системним розвитком підприємств. Пріоритети розвитку детерміновані
оперативністю та своєчасністю розробки й реалізації функції планування
шляхом розробки стратегічних, тактичних, оперативних планів.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що, незважаючи на досить
широкий спектр теоретичних і практичних розробок у сфері стратегічного
управління, окремі питання щодо формування стратегії розвитку підприємства
є досить дискусійними. Так, для ефективного здійснення господарської
діяльності суб’єкти господарювання повинні швидко реагувати на зміни
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Такі дії потребують
стратегічного аналізу фінансової стійкості, оскільки вона, як основна складова
внутрішньогосподарського механізму підприємства, має великий вплив на
результативність підприємницької діяльності [1, c. 131].

У свою чергу, аналітична робота з використанням різних методів аналізу
повинна слугувати основою для організації та прийняття управлінських рішень
щодо забезпечення стратегії розвитку підприємства. Розробляючи стратегію
розвитку суб’єкта господарювання, необхідно враховувати завдання
економічної стійкості підприємства в умовах воєнного стану, приймати до
уваги особливості факторів зовнішнього середовища, зокрема, ринкові,
економічні та політичні, виробничо-технологічні та соціокультурні.

Примітно, що науково-технічний прогрес є основним фактором
структурних змін в економіці, сприяючи позитивним перетворенням на всіх
рівнях. Наприклад, з 80-х років XX ст. причиною структурної трансформації
економіки США стало значне прискорення темпів науково-технічного
прогресу, поява нових форм і методів організації, а також управління
інноваційними процесами, розширення можливостей адаптації різноманітних
секторів економіки країни до інновацій. Уряд США, визначаючи перспективи
розвитку економіки, вважає пріоритетним використання програмно-цільового
методу планування діяльності підприємств на регіональному рівні. Контроль за
виконанням федеральних програм здійснювався на державному рівні, що дало
змогу скорочувати витрати на управління, більш адаптивно й ефективно
вирішувати конкретні місцеві проблеми.

Процес формування стратегічних планів підприємств є диференційованим
у країнах світу. Така диференціація корелює з темпами розвитку соціально-
економічного середовища, типом ринкової кон’юнктури та особливістю
поведінки контрагентів на ринку.

Примітно, що підприємства у США зосереджуються на короткострокових
програмах розвитку, тригером формування яких є комерціалізація технологій, у
яких вони мають перевагу. Державна ініціатива знаходиться під сильним
впливом приватних компаній і відображає знання та потреби місцевих ринків у
продуктах і послугах [2]. Через державно-приватне технологічне партнерство
реалізуються короткострокові проєкти на державному рівні з урахуванням
місцевих проблем, а на федеральному рівні забезпечується правова основа
такого співробітництва та узгодження цілей регіональних програм із
загальнодержавними інтересами.
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Натомість країни ЄС, зокрема, Німеччина, характеризуються пасивними
стратегіями розвитку підприємств, які орієнтовані на пошук джерел
фінансування. Яскравим прикладом довгострокового планування у Німеччині
на рівні національної економіки, що мало вплив на підприємницький сектор,
був проєкт Л. Ерхарда. У рамках цього проєкту фізичні особи, які вклали
німецькі марки в систему ощадних банків, отримували бонуси. Застосування
такої стратегії сприяло відтворенню економічного потенціалу Західної
Німеччини переважно за рахунок внутрішніх коштів.

Важливим є досвід Німеччини щодо переорієнтації економіки на
інноваційний розвиток. Він полягає у підтримці практичної співпраці між
наукою та бізнесом, розширенні мереж співпраці та об’єднанні потенціалу
дослідницьких установ і компаній шляхом створення інноваційних альянсів і
кластерів. Основними формами взаємодії з реальним сектором економіки стало
створення технопарків, інноваційних центрів, технологічних інкубаторів тощо.
Це дало змогу поєднати інвестиції з науковим потенціалом університетів та
науково-дослідних інститутів [3].

Зважаючи на багатоаспектність поняття стратегічного планування,
пріоритети та вектори політики гарантування резилентності підприємницького
сектору мають комплексно охоплювати та забезпечувати балансування
фінансово-економічної, інтелектуально-кадрової, виробничо-господарської,
матеріально-технічної, інноваційно-технологічної, маркетингово-інформаційної
та організаційно-управлінської складових системного розвитку суб’єктів
господарювання [4]. Надмірна концентрація уваги менеджерів на виконанні
завдань, спрямованих на посилення фінансової стійкості, ліквідності,
платоспроможності підприємств без забезпечення техніко-технологічної
модернізації бізнес-процесів, а також розширення асортименту та
номенклатури продукції, з мінімальними витратами на розвиток персоналу,
пошук і залучення висококваліфікованих кадрів можуть стати дестимуляторами
параметрів стратегічного розвитку підприємств, а також послаблення їх
економічної безпеки.

Формування стратегії розвитку підприємства в умовах воєнного стану є
важливою та відповідальною роботою, від якої залежить його подальший стан.
Це – мистецтво управління персоналом, оптимальне використання наявних
ресурсів, це – своєчасна реакція на зміну умов зовнішнього середовища, що дає
змогу досягти певних конкурентних переваг і забезпечує ефективну роботу
підприємства та довгострокову життєздатність. Сьогодні підприємство повинно
мати обґрунтовану стратегію розвитку з урахуванням завдань економічної
стійкості, а також бути готовим адаптуватися до можливої зміни умов
зовнішнього середовища.

Список використаних джерел
1. Ревуцька А.  О.,  Смолій Л.  В.  Особливості формування стратегії розвитку підприємств в
умовах невизначеності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 2 (13).
С. 129–134.



140

2. Кахович О. О. Зарубіжний досвід державного регулювання структурно-інвестиційної
політики. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 2. С. 59–62.
3. Ревіка К. А. Розвиток механізмів структурної політики у зовнішньоекономічній сфері
національного господарства : автореф. дис... кан. екон. наук: 08.00.03; Донбаська державна
машинобудівна академія. Краматорськ, 2016. 20 с.
4. Васильців Т.  Г.,  Міценко Н.  Г.,  Мульска О.  П.,  Зайченко В.  В.  Економічний потенціал vs
економічна безпека підприємства: точки конвергенції та дивергенції. Наукові записки
університету бізнесу та права. 2023. Вип. 36. С. 23–29.

Шпеник Д.
Науковий керівник: Тарабій-Глагола В. А.

Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

БІЗНЕС З ПРИСМАКОМ ВІЙНИ: ЯКІ ВИКЛИКИ ПРИНІС 2022 РІК

Сьогодні українці у стані повномасштабної війни, яка 10 місяців назад
повністю змінила життя. З 24 лютого 2022 року – дня повномасштабного
вторгнення російських загарбників в Україну – кожен другий підприємець
повністю або частково втратив свою справу через окупацію, постійні ракетні
удари та перебої зі світлом. Проте, країна гідно витримала тиск війни:
економіка не розвалилася, банківська система продовжила працювати, а бізнес
став справжньою опорою для держави та українців. Всі працюють на різних
фронтах війни: хтось – зі зброєю в руках, хтось – на рівні дипломатії, хтось – у
кібервійськах, хтось – займаючись волонтерством, а хтось – не згортає свій
бізнес саме для допомоги економіці нашої держави.

Триваюча війна щодня множить збитки, яких вона завдає. Ці втрати
стосуються не лише оборонного, енергетичного чи стратегічного характеру. Це
вплинуло на всі головні економічні показники в країні:

˗ споживча інфляція за рік склала близько 27 %;
˗ курс гривні послабився на понад 26 % за рік, офіційно залишаючись на

рівні 36,5 грн за долар до кінця року;
˗ рівень безробіття в Україні сягнув 28,3 %, а це – 4,2-4,8 млн осіб;
˗ 10 % компаній зупинили роботу, а ще 22 % – майже не працювали

станом на кінець 2022 року.
За оцінками прем’єр-міністра Д. Шмигаля, сума економічних збитків

України від війни, яка ще у червні 2022 року становила 350 млрд дол., на кінець
минулого року зросла до більше як 700 млрд дол. Також за підсумками
Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт держави у 2022 році
скоротився на 30,4 %, що є, з одного боку, найбільшим падінням за новітню
історію України, а з іншого – значно менше від того, що прогнозували у
лютому-березні експерти та міжнародні інституції (на рівні 45-50 %). Якщо на
початку березня 2022 року повністю не працювали понад 75 % організацій, то
наприкінці року частка тих, хто зупинив діяльність, зменшилася до 10 %.

Незважаючи на вкрай важку ситуацію в економіці, український бізнес та
громадяни показали гнучкість та неабияку здатність до виживання. Українці
прилаштовувалися працювати без графіку через повітряні тривоги та знаходити



141

шляхи, аби працювати під час тривалих відключень світла, тепла, зв’язку та
Інтернету. Статистика свідчить, що багато перешкод громадяни та бізнес вже
пережили протягом надскладного 2022 року, однак, з немалою кількістю
викликів змушені будуть стикнутися і протягом 2023 року.

Однією зі стратегій подолання негативних наслідків війни для
українського бізнесу є експорт. Серед основних проблем, з якими стикаються
підприємства при експорті, – складнощі з пошуком замовлень, фінансові і
логістичні проблеми. При цьому значна частина представників бізнесу також
зазначає про недостатню поінформованість про зовнішні ринки, низький рівень
володіння іноземними мовами та недостатню фаховість в міжнародному
маркетингу і продажах. Але навіть попри війну, українські підприємці змогли
переконати іноземних замовників в тому, що можуть і будуть продовжувати
надавати послуги або виготовляти товари. За даними дослідження Payoneer,
92 % українського технологічного МСБ, що працює з іноземними клієнтами,
продовжує працювати під час повномасштабної війни. В опитуванні взяли
участь понад 4200 власників бізнесу, з них 70 % працюють повноцінно, а 22 %
– частково. Іншими словами, 9 з 10 компаній адаптувалися до умов війни і
продовжують протистояти загрозам. Звичайно, в арсеналі держави є різні
економічні інструменти, які ще до перемоги у війні могли б посприяти
нарощенню експорту. Саме тому у 2022 році, крім митного безвізу, з метою
збільшення експорту для українських виробників товарів та постачальників
послуг на державному рівні було ініційовано низку можливостей, які дадуть
новий поштовх для розвитку та розширення діяльності.

Впродовж адаптації до нової реальності власники бізнесу мали проблеми.
35 % компаній натрапили на фінансові труднощі, ще 29 % зіштовхнулися з
високим рівнем стресу працівників, а кожне п’яте підприємство мало проблеми
з логістикою та/або комунікацією. Суттєвою причиною також стало
відключення електроенергії. 48 % опитаних підприємств заявили про зниження
оборотів на 20 % і більше через цю причину, зокрема, 9,5 % підприємств
втратили близько половини обороту, ще 7,5 % підприємств – втратили до 80 %
обороту, а 7,9 % – практично зупинилися.

Незважаючи на погіршення настроїв бізнесу 3 з 4 МСБ планують
розширення бізнесу у 2023 році. Про це свідчать результати опитування
«Індекс настроїв малого бізнесу за 2022 рік», яке провела Європейська Бізнес
Асоціація. Попри труднощі, більшість підприємців (76 %) планують
розширення бізнесу, з них 28 % планують розширювати географію присутності,
26 % – відкриття нових напрямків, 25 % – вихід на зовнішні ринки, 21 % –
зміну кількості співробітників. Українці протягом 2022 року продовжили
відкривати власні справи, адаптуючись до нових складних реалій. Згідно з
дослідженням платформи VKURSI, впродовж минулого року зареєстровано
майже 202 тис. ФОПів і понад 33,5 тис. юридичних осіб.

Не останню роль у стійкості компаній відіграло те, що частина і власників
підприємств, і працівників пішли на фронт. Вони стали прикладом для тих, хто
залишився в тилу і чиїм фронтом стала робота. Ще однією складовою стійкості
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цілком може бути єднання. Попри всі відмінності, українці усвідомили себе
єдиним цілим і це саме та сила, яка дозволяє змінювати хід історії. Зараз на часі
все, що сприяє розвитку нашої держави.
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Секція 2. Фінансово-економічні аспекти управління бізнесом в умовах
війни

Dikhaminjia I., Doctor of Economics, associate prof.
Sokumi State University

CHANGE MANAGEMENT IN BUSINESS STRUCTURES UNDER THE
CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

Management is a rather conservative area. Changes in it occur gradually, and
even very good ideas take time to find supporters and become the norm in
management. However, the pandemic has significantly accelerated most of the
processes. Today’s employees know that change is not something they only have to
deal  with  once  or  twice  a  year,  and  that  staying  put  is  not  an  option  either  on  an
organizational or personal level. In today’s dynamic world, especially after the world
has endured a pandemic, change management has become a constant challenge for
organizations. Whenever changes occur, team members at all levels, expect the
support that only effective change management can provide. Managers become
agents and leaders change [1]. As the pace of change accelerates, more organizations
expect managers to be trained in change management techniques. Companies today
are actively reconfiguring themselves to be able to adapt faster and more easily to any
shocks. Companies are starting to see change management as something they want to
do, and not just as a necessary element to effectively implement or adapt to change.

In the post-pandemic era, managers must be able to adapt accordingly, as
technologies, market conditions, and competition increase at a rapid pace. Leaders of
change must develop programs that are related to people to adapt to the
organizational culture and reduce employee turnover. One of the most visible effects
of the global pandemic will be that businesses, public institutions, and organizations
around the world will have to find new ways to do business [2].

Approaches, methodologies, and processes that have been part of everyday
business for decades are suddenly out of touch with the goals it sets out to do and will
require  a  change  in  the  way  of  thinking  to  adapt  them  to  the  realities  of  the  new
world. Many managers today are reconsidering the principles of interaction with
personnel. The pandemic has changed people’s attitude to work – now more than
ever  it  is  important  for  them to  feel  part  of  the  company,  share  its  mission,  and  not
just do their job mechanically. Leaders must be empathetic, implement a policy of
transparency, and communicate the goals of the organization to everyone.

How to prepare the state for the post-pandemic economy – in particular, they
talk about the formation of a corporate culture in which employees will feel
supported by the employer and understand where the business is heading.

Today, they are actively reconfiguring themselves to be able to adapt faster and
more easily to whatever shock – positive or negative, major or minor – that may lie
ahead.

Without a good attitude towards people, it will be difficult for companies to
solve personnel problems. And there are more and more of them. Many employees
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who are accustomed to remote work do not want to return to the office, and someone
is going to leave work altogether.

All this requires changes in the behavior of leaders. Managers are often arrogant
and  self-centered,  and  this  does  not  contribute  to  warm  relationships  with  others.
managers need to rein in their egos and provide honest feedback to their stakeholders.
The ability to listen to others and cooperate always gives a good result [1; 3].

Organizations manage change at different levels. At the level of the entire
organization, it consists of the formation of competencies that allow integration of
change management into its daily business practices. Organizations manage change at
different levels. At the level of the entire organization, it consists of the formation of
competencies that allow integration of change management into its daily business
practices.

Change leaders must address the following issues; what can be step-by-step
actions when managing changes in the conditions of uncertainty, How to act correctly
as a leader, and how to motivate the team to achieve results. The key to successful
business transformation lies in ensuring the company’s organizational readiness and
the acceptance of change by employees, these two areas are the focus of work in
change management. An integrated approach based on the best practices and
recognized world methodologies allows for a successful transition of the company to
efficient operation in new conditions through a certain algorithm of steps.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ГРОШЕЙ УКРАЇНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ

Грошовий ринок – це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що
постійно переміщуються, розподіляються та перерозподіляються під впливом
попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів економіки. На цьому ринку
формується та балансується попит і пропозиція на всі види фінансових
інструментів (гроші, облігації, акції, депозитні сертифікати, тощо) [3].

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномаштабну війну
проти України. Це стало підставою для введення на всій території України
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воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022
року № 2102-IX «Про введення воєнного стану в Україні».

Незважаючи на вторгнення агресора та всі його руйнівні дії на території
України, банківська система країни продовжує працювати, але з урахуванням
нововведених правил.

Правлінням Національного Банку України було прийнято Постанову № 18
від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період
запровадження воєнного стану». За цією постановою банки забезпечують
роботу відділень, якщо немає загрози життю та здоров’ю населення, також
забезпечується доступ до сейфових скриньок у безперебійному режимі,
безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень, банкомати
підкріплюються готівкою без обмежень. Ця постанова передбачає і введення
обмежень з 24 лютого 2022 року: призупиняє роботу валютного ринку України,
крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами; фіксує офіційний курс;
встановлює певні обмеження зняття готівки з рахунку клієнта; встановлює
заборону видачі готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, з
деякими винятками; вводить мораторій на здійснення транскордонних
валютних платежів; призупиняє здійснення обслуговуючими банками
видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну
агресію проти України; банки-емітенти електронних грошей призупиняють
випуск електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними
грошима, розповсюдження електронних грошей. Протягом дії воєнного стану
інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині,
що не суперечить цій постанові [1].

Постановою Правління НБУ від 26 лютого 2022 року № 24 «Про
регулювання діяльності фінансових установ» затверджено роботу кредитних
спілок. Зміни відбулися в роботі суб’єктів ринку небанківських фінансових
послуг, груп, платіжних ринків, юридичних осіб та колекторських компаній. З
метою зменшення нових ризиків вищевказаний персонал був обмежений.
Також НБУ відкликав ліцензію та зупинив роботу банків, що перебували під
контролем російської федерації.

Банки можуть надавати послуги та обробляти транзакції за допомогою
електронних платіжних методів, зокрема, платіжних карток, за допомогою
хмарних сервісів, які надаються обладнанням, розташованим на території
Європейського Союзу, Великобританії, Сполучених Штатів Америки та
Канади. Ця норма діятиме протягом двох років після скасування воєнного
стану. Про це йдеться в постанові Ради директорів Національного банку
України № 42 від 8 березня 2022 року «Про використання банками хмарних
сервісів у разі введення воєнного стану в Україні».

1 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до
деяких Законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування
вкладів фізичних осіб». Закон не поширюється на вклади юридичних осіб,
лише на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Він містить норми, які
передбачають повне погашення вкладів фізичних осіб на період дії воєнного
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стану в Україні та протягом 3 місяців з дня його припинення або анулювання.
Після закінчення 3 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану
максимальна сума відшкодування за вкладами фізичних осіб у банку
(незалежно від суми вкладів у цьому банку) зросте до 600 тис. грн, тобто
втричі. Усі зміни та правила введені для забезпечення надійного
функціонування фінансової системи під час воєнного стану, для оборони
території, забезпечення та функціонування економіки країни.

У Верховній раді України 24 березня 2022 року був прийнятий Закон
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії
воєнного стану», де передбачається, що на період дії воєнного стану: не
поширюється дія регулярної сплати місцевих податків та зборів; звільнено від
сплати та обліку ПДВ платників єдиного податку третьої групи; не буде
нараховуватись екологічний податок на територіях, на яких ведуться (велися)
бойові дії; не буде нараховуватися податок на нерухоме майно; звільнено від
сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита ввезення транспортних засобів
громадянами; звільнено від оподаткування ввізним митом товари для вільного
обігу; запроваджено ставку 7 % до операцій з ввезення та постачання пального
та нафтопродуктів [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].

Отже, виходячи із складної ситуації, яка пов’язана з розгортанням
країною-агресором воєнних дій на території України, можна зробити висновки,
що на економіку нашої країни припадають великі задачі, пов’язані з воєнною
кризою.
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КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В АПК

В умовах війни та для повоєнної відбудови одним із стратегічних
міжгалузевих комплексів національної економіки, від яких залежить
продовольча безпека країни та формується її експортний потенціал (його левова
частка), є АПК. Тому першочерговим завданням повинно бути створення
сприятливого інвестиційного клімату саме для забезпечення його стабільного
функціонування в умовах війни та подальшого перспективного розвитку.
Власне саме сприятливий інвестиційний клімат гарантує зростання інвестицій в

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.2.1
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-61
https://dl.kname.edu.ua/pluginfile.php/151058/mod_resource/content/1/tema3/3.11.pdf


147

аграрну галузь, які, в свою чергу, забезпечать стійкість та подальше здійснення
прогресивних змін у комплексі, оскільки наявність сприятливого
інвестиційного клімату в країні є основою для розвитку економіки загалом та її
окремих галузей, секторів і комплексів, у тому числі і АПК, але його створення
залежить від низки чинників. В наукових колах можна зустріти безліч
чинників, котрі мають значний чи незначний вплив на формування
інвестиційного клімату в країні. Якщо інвестиційний клімат країни
сприятливий, то інвестор має мінімальний ризик втратити дохід та капітал.
Тому інвестор акцентує свою увагу на низці чинників, які характеризують
інвестиційний клімат країни. До ключових чинників впливу на формування
інвестиційного клімату в країні загалом і в її АПК варто віднести [1, с. 9–18; 2,
с. 30–36]:

˗ організаційно-правові чинники (якість управління інвестиційною
діяльністю на рівні органів виконавчої влади, дієва законодавча база);

˗ політичні чинники (стабільна політична ситуація в країні, рівень довіри
суспільства до влади);

˗ економічні чинники (стан економіки країни, динаміка росту ВВП, розмір
внутрішнього та зовнішнього боргів, рівень тіньової економіки);

˗ характеристики потенціалу країни (наявність трудових, земельних,
енергетичних, науково-технічних ресурсів);

˗ фінансові чинники (дохідність бюджету, розмір відсоткової ставки за
кредитами, сума вкладів на душу населення);

˗ соціально-культурні чинники (рівень забезпеченості населення, житлові
умови, рівень охорони здоров’я і медичного обслуговування, рівень
злочинності, соціальний захист населення, дотримання прав людини);

˗ міжнародні відносини (міжнародний рейтинг країни, співпраця з
міжнародними організаціями, дотримання норм і правил конвенцій та
договорів);

˗ розвиток ринкової економіки (наявність вільної конкуренції, рівень
інфляції, наявність ринку збуту, рівень розвитку вільної конкуренції серед
підприємств);

˗ загальні умови господарювання (екологічна безпека, розвиток галузей
матеріального виробництва, ступінь зносу основних виробничих засобів);

˗ стан інвестиційного ринку (функціонування фондових бірж, наявність
інфраструктури тендерів);

˗ стан іноземного інвестора (режим іноземного інвестування, умови
реєстрації іноземних інвестицій і спільних підприємств, наявність вільних
економічних зон);

˗ стан фінансово-кредитної системи (інвестиційна діяльність банків,
масштаби реалізації інвестиційних галузевих проєктів, рівень розвитку системи
небанківських фінансово-кредитних установ);

˗ рівень розвитку інвестиційної сфери (сформованість та удосконалення
ринкової інвестиційної інфраструктури);
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˗ інвестиційна активність населення (виконання державної програми
приватизації, зміна структури форм власності, мотивація дій індивідуальних
інвесторів).

При цьому на сьогоднішній день в Україні існує певна критична
сукупність актуальних проблем в питанні інвестування в АПК, обумовлених
війною, глобалізацією та євроінтеграцією України, адаптацією України до
світових та європейських інституційних стандартів, зокрема, в інвестиційній
політиці та практиці. Серед таких основних проблем, які є критичними
чинниками, що негативно впливають на формування сприятливого
інвестиційного клімату в АПК України, відмітимо: недостатні можливості
розвивати інституційне середовище фінансових і сільськогосподарських ринків,
здатних залучати, знаходити та ефективно сприяти прибутку від інвестицій в
АПК; низька ефективність державної аграрної політики щодо забезпечення
вільного та рівноправного доступу аграрних інституцій до інвестиційних
ресурсів та державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів АПК;
повільні темпи впровадження прогресивного інструментарію, який дозволяє
удосконалити систему управління інвестиційними процесами сільсько-
господарських підприємств з метою забезпечення системного нарощування
інвестиційної діяльності та ефективного використання інвестицій для
оптимального використання ресурсного потенціалу галузі  та інші чинники [2,
с. 9–18; 3, с. 49–58]. До негативних чинників формування інвестиційного
клімату в Україні також варто віднести: війну та тимчасову втрату через неї та
екологічне забруднення частини території, на якій розташовані значні
сільськогосподарські угіддя; поширення гібридних загроз; недосконалу
нормативно-правову базу; поширення корупції, тіньової економіки; високий
рівень інфляції та нестабільний курс національної валюти; наявність квот на
експорт; недосконалість податкової та митної політики стосовно АПК та ін.

Попри це, унікальними можливостями, які сприятимуть інвестуванню в
АПК України, можуть і мають стати її природні та біологічні процеси, які
обумовлюють дискретність результатів виробництва; структура галузі з точки
зору її впливу на продовольчу безпеку та сировинні ринки; соціальні та
демографічні процеси в сільській місцевості з позиції забезпечення трудовими
ресурсами; умови формування власності на землю, які визначають принципи
землекористування. Серед позитивних чинників також відзначимо: сприятливі
природно-кліматичні умови; вигідне транспортно-географічне розташування на
перетині торговельних потоків між Азією, Близьким Сходом та Західною
Європою; високий потенціал підвищення врожайності; наявність робочої сили.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день питання розвитку українських банків чи не
найважливіша проблема сфери фінансових послуг. Заснування нових банків,
відкриття нових відділень по містах України є основою для розвитку
банківської системи.

У 2022 році найбільшою проблемою для державних коштів і фінансових
операцій є інфляція та неконтрольований валютний курс. Станом на 01.07.2022
року відношення гривні до долара США становило 29,2549, а з 21.07.2022 року
– 36,5686 [1]. Така динаміка свідчить про те, що, попри воєнні дії на території
України, Національний банк України намагається тримати валютний курс під
контролем. Зростання цін на валютному ринку впливає і на кількість
депозитних вкладів в банках, і на рівень кредитування.

Щодо рівня інфляції маємо наступні показники: за даними Державної
служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні
2022 року становив 102,5 %. Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2022 року
порівняно із вереснем 2022 року становила 2,5 %, з початку року – 24,8 % [2].

Високий індекс споживчих цін та нестабільний валютний курс призводять
до зменшення доходів та заощаджень бізнесу, населення і держави, росту
виробничих витрат, збільшення вартості кредитів і їх обслуговування,
зростання відсоткових ставок внаслідок невизначеності щодо майбутнього
рівня цін.

На початку 2020 року в Україні діяло 75 банків. Станом на 01.09.2022 року
діяло 69 банків, з них 31 – з іноземним капіталом. Головні показники діяльності
банків України подані у табл. 1.

Таблиця 1
Основні показники діяльності банків України [3]

(млн грн)
Назва показника 01.02.2022 р. 01.11.2022 р.

Кредити, надані клієнтам 1092983 1081057
Кошти суб’єктів господарювання 747762 826761
Кошти фізичних осіб (з ощадними (депозитними)
сертифікатами)

713542 869915

Кошти небанківських фінансових установ 40020 47211

Згідно з даними, наведеними в табл. 1, бачимо, що обсяг кредитів
зменшився, а сума розміщених коштів суб’єктів господарювання, фізичних осіб
та небанківських установ збільшилася.

Основним джерелом збільшення особистої капітальної бази державного
банку є його прибуток. Чим більша сума одержаного прибутку в результаті
господарської діяльності, тим менше грошей необхідно використовувати із
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зовнішніх джерел, а це збільшує конкурентоспроможність державного банку на
ринку. Прибуток є важливим джерелом зростання ринкової вартості державного
банку.

Потрібно відмітити, що в сьогоднішніх конкурентних умовах банки
застосовують різні методи для використання заощаджень населення,
найважливішими серед яких є нецінові та цінові. Якщо ціна на залучені кошти
в державному банку зростає (процентна ставка по депозитах), що спричиняє до
заохочення населення більше вкладати гроші у банк, то це ціновий метод. А
якщо банк покращує якість сервісу, проводить ефективну дистрибуційну
політику, покращує імідж банку, то це будуть нецінові методи боротьби за
клієнтів.

Населення вкладатиме свої заощадження у державний банк лише при
наявності довіри до банківської системи. Довіра населення до державних банків
залишається низькою [3]. Довіра до банку забезпечується історією банку,
наявністю достатньої величини банківського капіталу, ефективним
управлінням. Рівень довіри до державного банку, можна виразити через
функцію:

Довіра = f (K, I, У, Р),
де K – власний капітал державного банку;
      I – історія державного банку;
     У – рівень управління державним банком;
     Р – рейтинг державного банку.

Між цими показниками існує пряма функціональна залежність. Зі
збільшенням власного капіталу буде зростати довіра до державної банківської
установи, оскільки капітал є запорукою його фінансової стійкості. Якщо
управлінський персонал державного банку здатний адекватно оцінювати ризики,
ухвалювати раціональні рішення, вчасно виконувати доручення клієнтів і
розплачуватися за свої зобов’язання, то клієнти охоче довіряють такому банку
свої гроші. Великий вплив на довіру клієнтів має рейтинг та історія державного
банку [4].

Для встановлення рейтингу державного банку застосовується велика
кількість показників, які пересічний клієнт не може правильно опрацювати,
здійснити аналіз та оцінку рейтингу і надійності банку. Тому підсумковий
рейтинг державної банківської установи мають проводити певні державні або
уповноважені органи на базі встановлених методик для різної цільової групи
(клієнтів, державних органів) [4].

Отже, виходячи з вище перерахованих чинників, можна зробити висновок,
що для розвитку банку необхідно отримувати прибуток від своєї діяльності,
завоювати довіру клієнтів.
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ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАСАДАХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює
певні затрати (матеріальних, нематеріальних, грошових і трудових ресурсів),
пов’язані з простим і розширеним відтворенням основних та оборотних засобів,
виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт,
соціальним розвитком колективу тощо.

Важливою складовою частиною ведення справи також є і формування
цінової політики стосовно товарів, що просуваються на ринок.

Кожен підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар. Є два
підходи до ринкового ціноутворення: встановлення індивідуальних цін або
єдиних цін. Перша формується на договірній основі в результаті переговорів
між покупцем і продавцем, що забезпечують узгодження інтересів сторін.
Друга характерна тим, що всі покупці купують товар за однаковою ціною [1,
с. 20–45].

Першорядна увага в останні роки приділяється питанням установлення
ціни на нову продукцію і прогнозування цінової політики в розрахунку на всі
стадії життєвого циклу товару на внутрішньому і світовому ринках. Визначення
ціни на товари ринкової новизни – складне і відповідальне завдання, оскільки
торгова марка таких товарів ще невідома покупцям, як і їхні споживчі
властивості та технічні характеристики. У зв’язку з цим важливо створити
попит на нові товари з боку споживачів, що зажадає істотних витрат.

Ще при проєктуванні нового товару в рамках наукових досліджень і
розробок фірма здійснює великі інвестиції з метою досягнення високого
ринкового ефекту від подальших продажів. Націлені на майбутнє
капіталовкладення будуть тим більше, чим конструктивно новішим буде
створюваний товар. Тому маркетологам надзвичайно важливо домогтися
швидкої окупності товару і повернення коштів, вкладених у нього до виходу на
ринок і на стадії впровадження. Тут відомі два види товарної політики: «зняття
вершків» і «прорив на ринок». Перший метод припускає установлення високих
цін на нову продукцію і розрахований на забезпечені верстви споживачів. На
стадії впровадження нового товару на ринок на ньому відсутні конкуренти чи їх
дуже мало. Фірма, що впроваджує новий товар на ринок, має монопольне
становище, що дозволяє проводити політику високих цін [2, с. 59–66].
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152

Ціна в даному випадку визначається так, щоб оцінити обсяг первісних
капіталовкладень у створення і просування нового товару на ринок і
забезпечити їхнє відшкодування, вона встановлюється на завищеному рівні з
метою організації розширеного збуту і підвищення ефекту від швидкого
повернення раніше вкладених у цей товар коштів.

Надалі, коли продажі даного товару не будуть зростати, фірми, що
застосовують таку політику, йдуть на деяке зниження рівня цін, одночасно
уважно стежачи за реакцією ринку і залучаючи більш низькими цінами
додаткові групи покупців і споживачів. На основі поетапних знижень цін фірми
здійснюють «видоюй неусього» ринкового попиту, закладеного спочатку в
новий товар (чим і пояснюється назва такої політики ціноутворення) [1, с. 108–
129].

Політика «прориву на ринок» припускає зворотне: фірма відкриває продаж
нового товару з низької ціни, щоб товар швидше досяг стадії зростання й у
порівняно короткий термін для нього був створений масовий ринок. Основою
такої політики виступає формування масових товаропровідних каналів збуту.
Установлення ціни з початку продажів нового товару на ринку на відносно
низькому рівні відкриває можливість домогтися швидкої окупності товару і вже
на ранній стадії життєвого циклу гарантувати високий рівень масових
продажів, що дозволяє в короткий термін повернути раніше зроблені
капіталовкладення. Ця політика вимагає обережності, невдача в її проведенні
може привести до ускладнень у відшкодуванні раніше здійснених
капіталовкладень у розробку товару і просування його на ринок і до фінансових
труднощів фірми, тим більше, що підвищити на даний товар ціни надалі
виявиться надзвичайно важко, і їх можна буде тільки знижувати, щоб утримати
товар на ринку.

Звичайно ж фірми при формуванні ціни продажу використовують не один,
а декілька методів ціноутворення [1, с. 128–131].

У діяльності фірм чи підприємства розрахунок цін – це тільки перший крок
до розв’язання однієї з найважливіших проблем ринкової діяльності. Надалі
ціна товарів та послуг регулюється відповідно до загальних змін цін фірми,
змін кон’юнктури ринку тощо. Отже, управління цінами – це загальні правила,
якими керується підприємство, приймаючи рішення відповідно до стратегії і
тактики діяльності.

У процесі управління цінами можуть бути використані такі принципи.
Політика поступового зниження цін. Вона характеризується відносно

високими цінами під час виведення на ринок нового продукту. Далі, коли
зростає конкуренція, ціни поступово знижуються. Є кілька передумов для
використання такої цінової політики [2, с. 73–85]: наявність досить великої
кількості потенційних покупців з високою купівельною спроможністю і
гострою потребою в даному товарі; компенсація високого рівня цін; незначний
ступінь привабливості продукту і високий рівень цін на нього для потенційних
конкурентів; обов’язкова відповідність високої ціни високій якості продукту.
Основною перевагою такої політики є те, що ціни завжди легше зменшувати.



153

Завдяки цьому продукт тривалий час зберігає свою ринкову привабливість,
обсяги збуту. Основною проблемою тут є встановлення початкового рівня цін,
який давав би вільну можливість поступового їх зниження

Політика знімання вершків. Така політика використовується щодо товарів,
які належать до категорії модних новинок. Вона характеризується максимально
високими цінами під час виведення на ринок новинки. Передумовами її
використання є готовність споживача купити новинку за найвищу ціну,
нечутливість попиту, наявність відповідного цінового сегмента ринку,
необізнаність покупців з реальними витратами виробника, а також мала
ймовірність швидкої реакції конкурентів. Перевагами такої політики є
можливість швидкого покриття витрат на виробництво і маркетинг, отримання
відповідних прибутків, підвищення іміджу фірми як підприємства-новатора, а
також уникнення небажаного ажіотажного попиту. Проте, таке підприємство
високим рівнем цін приваблює конкурентів, що може змусити його відмовитись
від випуску даного продукту [1, с. 130–132].

Політика проникнення. Вона характеризує порівняно низькі ціни, що
робить можливим проникнення підприємства на нові ринки, створення
достатнього попиту. Такі ціни можуть бути підвищені, наприклад, за рахунок
підвищення якості продукції. Головна передумова використання такої політики
полягає у наявності необхідної кількості товарів, що робить можливим
досягнення великих обсягів товарообороту, достатніх для проходження точки
беззбитковості [1, с. 134–136].

Політика диференціювання цін. Це продаж одного й того ж продукту
різним покупцям за різними цінами. Така політика має два завдання:
пристосуватись до умов різних ринків, де існують різні умови конкуренції,
інтенсивність попиту, сприйняття ціни; досягти виробничо-економічних чи
логістичних переваг з погляду впливу на поведінку споживачів за рахунок
продажу великих партій товару, вірогіднішого розподілу замовлень в часі. У
різних країнах до такої цінової політики ставляться неоднозначно. Подекуди її
кваліфікують як цінову дискримінацію, що переслідується законом.

Політика престижних цін. Це високі ціни на продукти справді високої
якості. Такі продукти мусять постійно здобувати і підтримувати високу
репутацію, отже, основна проблема – постійне підвищення якісних
характеристик, іміджу, збереження традицій хорошої фірми, незважаючи на
будь-які кон’юктурні зміни [2, с. 56–75].

Політика традиційного ціноутворення. Вона полягає в орієнтації на ті
традиції, які існують на ринку до рівня цін на ту чи іншу продукцію.

Політика шикування цін. Її використовують за продажу кількох категорій
продукту або великого асортименту в рамках однієї категорії. Ціни слід
вишиковувати так, аби їхній ряд був достатньо диференційований.

Політика психологічно комфортних цін. Така політика бере до уваги
«внутрішню логіку» покупця, коли ціни встановлюються дещо нижчими за
якусь «круглу» суму.
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Політика послідовного проходження по сегментах ринку. Застосовується у
міру насичення якогось сегмента даним товаром. Тоді ціну знижують, а товар
пропонують іншому сегменту, де більш висока еластичність.

Отже, незалежно від того, яку цінову політику і в який момент діяльності
вибере підприємство, ціна, визначена з орієнтацією на ринок, повинна бути
перевірена на те, чи покриває вона змінні витрати на виробництво та
реалізацію, чи утворюється маржинальний дохід, достатній для відшкодування
постійних витрат та отримання прибутку. Якщо ця умова не виконується,
необхідно шукати інші можливості реалізації продукції (товарів).

Список використаних джерел
1. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібник. Київ, 2014. 328 с.
2. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посібник. Київ, 2012. 656 с.

Гарапко С. С.
Науковий керівник: Копилюк О. І., д.е.н., проф.

Львівський торговельно-економічний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ СТРАХОВОГО РИНКУ

В умовах війни функціонування страхового ринку України
супроводжується екзистенційними викликами та загрозами, які зумовлюють
скорочення кількості страхових компаній, обсягу наданих страхових послуг,
погіршення фінансової стійкості і надійності, зростання ризиків, які
спричиняють ріст страхових відшкодувань в галузях особистого, майнового та
соціального страхування. Значна частина страхувальників знаходиться у зоні,
де ведуться активні бойові дії, тому премії у портфелях страховиків значно
скоротилися. Посилюються проблеми недостатнього рівня капіталізації
страховиків, здатності їх відповідати вимогам нагляду і контролю з боку НБУ,
зниження якості страхових портфелів, недостатності страхових резервів для
покриття існуючих ризиків, транспарентності діяльності. За таких умов
обґрунтування критеріїв систематизації внутрішніх і зовнішніх загроз
функціонування страхового ринку є актуальним і своєчасним в контексті
забезпечення безпеки страхового ринку.

Безпека страхового ринку – це динамічна характеристика стану та
ресурсної спроможності функціонуючих суб’єктів забезпечити страховий
захист в умовах ідентифікації потенційних і реальних ризиків, загроз і небезпек
та здатності формувати інвестиційний потенціал для фінансування
економічного зростання країни за рахунок розміщення резервів [1].

У більшості випадків внутрішні загрози на страховому ринку виникають
внаслідок неефективного фінансового менеджменту страховиків. Вони
породжуються в основному неефективною фінансово-економічною політикою
учасників страхового ринку, зловживаннями структурних підрозділів та
страхових посередників, відсутністю контролю за станом інформаційної
безпеки, неузгодженістю тарифної політики, незбалансованістю розміщення
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страхових резервів.
Найбільш систематизований перелік загроз безпеці фінансового та

страхового ринку здійснено Г. С. Бовсуновською, яка на основі системного
підходу згрупувала та ієрархічно впорядкувала існуючі загрози та небезпеки за
критерієм механізму впливу на фінансову безпеку [2].

Систематизацію загроз безпеці страхового ринку необхідно проводити на
основі їх поділу на:

˗ загрози та небезпеки, вплив яких зумовлений елементами ринку та
механізму його функціонування;

˗ загрози та небезпеки, спричинені інституційними параметрами
функціонування фінансового та страхового ринку;

˗ загрози та небезпеки, вплив яких залежить від результативності
державного регулювання та нагляду.

До загроз і небезпек, які пов’язані із ринковим механізмом
функціонування страховиків належать: значне скорочення кількості лайфових
та універсальних страхових компаній, низький рівень капіталізації фінансової
системи та страхового ринку, недостатній розвиток страхових послуг та значна
конкуренція страховиків, функціонування спеціальних саморегулюючих
організацій, відсутність страхового захисту у разі ризиків, зумовлених
бойовими діями та війною.

Загрози та небезпеки, вплив яких реалізується через інституційну
складову, зумовлюються недосконалістю правового регулювання,
невідповідністю його Директивам ЄС, існуючим в міжнародній практиці
класам страхування. Зокрема, такими загрозами вважаємо: неузгодженість
чинного законодавства до вимог ЄС, слабкий рівень інтеграції до єдиного
європейського страхового ринку, зміну механізмів регулювання ринку
Національним банком України та недостатність нормативно-законодавчого
забезпечення даного процесу. Як зазначають учені, важливим елементом
функціонування страхового ринку є ефективне адміністративне, індикативне та
ринкове регулювання, операції страхування, перестрахування та
співстрахування та інвестиційна діяльність страховиків.

До загроз і небезпек, які зумовлені недосконалістю державного
регулювання відносимо: наявність двох мегарегуляторів функціонування
страхового ринку, особливості оподаткування страховика за процентними
ставками 3 % і 18 %, зміни у здійсненні нагляду та контролю з боку НБУ,
особливості розрахунку фактичного та нормативного запасу
платоспроможності страховиків, формування розміру страхових резервів тощо.

Ризикоорієнтовані методи передбачають кількісне та якісне вимірювання
основних ризиків страхової діяльності та за політикою НБУ, опублікованою в
«Білій книзі», – проактивний ризикорієнтований пруденційний нагляд за
фінансовими установами. Ключовою метою буде оцінка поточної та майбутньої
платоспроможності, виявлення наявних і потенційних ризиків для
платоспроможності на ранніх етапах для вчасного вжиття відповідних заходів.
Це дасть змогу страховику сфокусуватися на зниженні виявлених ризиків,
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ефективно управляти ними, своєчасно виконувати свої зобов’язання перед
страхувальниками [3].

В умовах євроінтеграції особливу роль відіграють зовнішні загрози. Серед
основних причин їх виникнення можна вважати наступні:

˗ руйнівний вплив війни на стан розвитку страхового ринку, неефективне
його функціонування на тимчасово окупованих територіях України;

˗ падіння основних макроекономічних показників економіки України та
ефективності функціонування страхового ринку;

˗ недостатній рівень залучення іноземного капіталу та інвестицій у
розвиток страхового ринку України в умовах інтернаціоналізації світового
господарства, формування єдиного економічного простору, який уніфікує
функціонування фінансового та страхового ринків;

˗ надмірна залежність національних економік, зокрема, бюджетного
сектору від іноземного та транскордонного капіталів, зовнішніх кредиторів,
інвесторів;

˗ зниження інвестиційної привабливості економіки та фінансової системи
України в умовах військових дій.

Отже, систематизацію ризиків та загроз безпеці страхового ринку
необхідно здійснювати з врахуванням таких критеріїв, як ринковий механізм
функціонування страховиків, інституційні засади та основи державного
регулювання страхового ринку.
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ВПЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

В умовах сьогодення, недивлячись на рівень розвитку та технологічні
прогреси, людство стикається з війнами. Хоч, здається, що наразі, коли
суспільство є цивілізованим, вирішувати питання із застосуванням сили є
неймовірною помилкою, бачимо, що недивлячись на макроекономічні наслідки,
тоталітарні держави все ж вважають за доцільне використовувати військові
методи. І це відчула на собі Україна, яка практично з 2014 року знаходиться у
стані війни з росією. Перші роки війни привели до втрат цілих підприємств на
сході країни. Події кінця 2022 і початку 2023 років принесли значні (глобальні)

https://bank.gov.ua/ua/
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втрати енергетичній галузі країни, в першу чергу, генерації та магістральним
електричним мережам.

Росія уже декілька місяців наносить ракетні удари по енергетичній
інфраструктурі України: трансформаторах, генераторах, розподільчих мережах.
Ворог пошкодив близько 50 % української енергетики, за даними Міністерства
енергетики. Обстріляно всі важливі підстанції, теплові та гідроелектростанції.
Майже 5 % встановлених генеруючих потужностей зруйновано, в тому числі
третина теплової енергетики. Російська агресія вивела з ладу понад 50 %
теплових потужностей, 30 % сонячної та понад 90 % вітрової генерації.
Видобуток газу впав приблизно на 12–15 %. Україна втратила декілька
важливих електростанцій на тимчасово окупованих територіях. Передусім,
це Запорізька АЕС. Також окуповані Луганська, Вуглегірська, Запорізька ТЕС
та Каховська ГЕС [1–4].

Варто зауважити те, що протягом майже року війни в Україні, капітал
українських підприємств втратив більше, ніж за два роки пандемії
коронавірусу. Важко надати оцінку загальному об’єму завданої шкоди й
довгостроковим наслідкам війни, адже бойові дії на території України тривають
і на сьогоднішній день.

За оцінками НБУ, під час військового стану економіка держави втрачає
55 % «невиробленого» ВВП. Це означає, що кожні сім діб коштують
національній економіці понад 50 млрд грн, не рахуючи завдані руйнування та
втрати. Багато підприємств опинилися в областях активних бойових дій і були
змушені евакуюватися у більш безпечні міста та області або ж припинити свою
діяльність.

Для усіх підприємств в Україні робота щодня стає ризикованою,
відповідно втрачається їх капітал, а попередні способи й методи прийняття
рішень часто практично втрачають сенс, адже управління потрібно
реалізовувати в умовах щоденних змін, загрози окупації та небезпеки для життя
в загальному розумінні.

Багато підприємств є ураженими і для майбутньої оцінки впливу війни на
їх здатність працювати необхідно окреслити коло факторів, що можуть
впливати на зміну ситуації.

Для українських підприємств та їх капіталу, безумовно, є потенціал та
шляхи розвитку, адже з’являються новітні покращені умови виходу на
міжнародні ринки збуту. Окрім цього, варто встановити, що завдяки переходу
на віддалений формат роботи й продажів для багатьох перспективних галузей, в
яких це можливо, підприємства здатні здійснити суттєвий розрив прибутків та
витрат, мінімізуючи видатки на персонал (наймаючи персонал з регіонів з
нижчою оплатою праці) та максимізуючи доходи (продаючи свої товари чи
послуги в регіонах з високою доданою вартістю та високою купівельною
спроможністю споживачів).

Зазначений метод ведення бізнесу не є позитивним у довгостроковому
періоді та в мирний час, проте, для виживання підприємства та збереження його
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капіталу в умовах кризи застосування такого методу може мати досить
позитивні наслідки [1].

Підсумовуючи, доцільно встановити, що вплив воєнних дій має подвійну
природу і на капітал підприємств впливає по-різному. Для підприємств, що
спеціалізуються на виробництві та продажу зброї, продовження та посилення
конфліктів у світі є вигідним.

Таким чином, задля подолання економічних проблем, пов’язаних з
війнами, необхідна тісна співпраця між державою та підприємствами, яка буде
направлена на збереження та підтримку їх капіталу. Керівництво держави має
направляти свою увагу на регулювання зовнішньополітичних позицій,
приймати рішення, направлені на врегулювання конфліктів та інше. Відповідно
підприємствам необхідно розробити гнучку систему економічної політики, яка
дасть можливість втримати свої позиції як всередині країни, так і за її межами
та забезпечить гарантію збереження їх капіталу. Незважаючи на всі перешкоди,
з якими зустрічаються українські підприємства, необхідно зазначити, що
потенціал для розвитку під час війни і в поствоєнний час наявні.

Варто відмітити, що руйнування під час війни значно вплинуть на баланс
підприємств, фінансові результати, капітал. Це має бути враховано при оцінці
платоспроможності підприємств, особливо при оцінці вартості акцій, розгляду
заявок на кредитування, рейтинговій оцінці підприємств. Тут варто провести
подальші дослідження для визначення критерію прийняття конкретних рішень з
врахуванням фінансового стану суб’єкта господарювання до початку агресії.

Список використаних джерел
1. Через війну в Україні не працюють 90  %  потужностей вітрової енергетики.  URL:
https://eco.rayon.in.ua/news/541688-cherez-viynu-v-ukraini-ne-pratsyuyut-90-potuzhnostey-
vitrovoi-energetiki (дата звернення: 19.09.2023).
2. Влада розповіла про втрати в енергетичній галузі України через російське вторгнення.
URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-energetyka-viyna-vtraty/31900472.html
3. З 10 жовтня було зруйновано 30 % українських електростанцій – Зеленський. URL:
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/18/novyna/bezpeka/10-zhovtnya-bulo-zrujnovano-30-
ukrayinskyx-elektrostanczij-zelenskyj
4. «Блекаут – не кінець світу». Голова «Укренерго» про руйнування енергетики, ймовірність
блекауту та графіки відключення світла. URL: https://forbes.ua/war-in-ukraine/blekaut-ne-
kinets-svitu-golova-ukrenergo-pro-ruynuvannya-energetiki-ymovirnist-blekautu-ta-grafiki-
vidklyuchennya-svitla-22112022-9955

Данило В. І.
Науковий керівник: Куцик В. І., к.е.н., проф.

Львівський торговельно-економічний університет

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У будь-якому періоді розвитку ринкової економіки підприємство
виступало у ролі товаровиробника, на виробництві працювали наймані
працівники, які за свою працю отримувати винагороду – заробітну плату. Адам
Сміт у своїй праці «Дослідження про природу та причини багатства народів»
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(1776 р.) виділив, що людина існує завдяки своїй праці, професійним навичкам,
а винагорода за її використання має покривати мінімуми для її життя, інакше
було б неможливо утримувати себе, сім’ю, дім і благополуччя. Кожна держава
має слідкувати за станом мінімальної середньої плати.

Станом на 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася
до 6700 грн (місячний термін). Основним законодавчим актом, який регулює
оплату плаці, є Конституція України. На рис. 1 зображено динаміку зміни
мінімальної середньої плати в Україні за 2016–2022 роки. За цей період
найменша ставка мінімальної зарплати була 1450 грн/місяць, а найбільша –
6700 грн/місяць. Тобто за період з 01.05.2016 р. до  30.09.2022 р. мінімальна
заробітна плата зросла в 4,6 раз. Порівняно з іншими країнами Європи в
Україні мінімальна заробітна плата є набагато меншою. Наприклад, у Франції –
1650 євро, в українських гривнях – 63699,29 грн (курс 1 EUR = 38,61 UAH на
01.12.2022 р.). Різниця між ставками оплати праці майже в 10 разів.

На мінімальний рівень оплати праці впливають такі фактори:
співвідношення попиту та пропозиції на ринку; рівень інфляції; економічне
благополуччя в країні; продуктивність праці.

Рис. 1. Мінімальна заробітна плата в Україні у 2016-2022 рр., грн
(складено за даними [1])

Ще один показник, який характеризує рівень оплати праці – це середня
заробітна плата. Насамперед, вона залежить від кількості робочих годин, виду
діяльності, ставки професії, рівня кваліфікації працівників, складності та умов
праці.

В Україні на сьогоднішній день вона становить понад 14,2 тис. грн. На рис.
2 зображено рівень середніх заробітних плат у різних країнах: Німеччині,
Україні, Італії, США, Польщі, Молдові. Найбільша середня заробітна плата у
США – 158109 грн. Наступною йде Німеччина, де середня ставка оплати праці
86214 грн. Найменші дані в Україні та в Молдові – заробітна плата не
перевищує 15 тис. грн.

Які ж негативні чинники є для України у малій зарплаті? Самий основний
негативний чинник – виїзд людей за кордон з метою більшого заробітку.
Більшість людей не повертаються додому, а, навпаки, залишаються в тих
країнах, де гідна оплата праці. Крім того, з часом вони забирають свої сім’ї та
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виїжають з країни. Відплив робочої сили та молодих спеціалістів призводить до
старіння населення, погіршення демографічної ситуації в країні.

Рис. 2. Середня заробітна плата в різних країнах у 2022 році, грн
(складено автором)

Оплата праці сьогодні виступає однією з найбільш актуальних тем для
працюючого населення. Заробітна плата є основним джерелом підвищення
добробуту робітників, оскільки складає три чверті їхніх доходів. Заробітна
плата робітників і службовців являє собою їхню частку у фонді індивідуального
споживання національного доходу в грошовому вираженні. Вона підлягає
розподілу у відповідності до обсягу та якості витраченої праці, а також
індивідуальних й колективних результатів працівника.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА:
АСПЕКТИ, ФОРМИ ТА ФУНКЦІЇ

Забезпечення фінансової безпеки підприємств на сучасному етапі ведення
бізнесу неможливе без системного підходу до неї. А тому актуальною задачею є
формування механізму управління фінансовою безпекою підприємств як прояву
комплексного підходу до організації такої системи.

У науковій літературі можна знайти багато визначень структури (складу)
механізму управління (забезпечення). Так, до механізму сталості включать
лише способи фінансової, організаційної, інформаційної і методичної
підтримки діяльності підприємства. Це дуже вузьке розуміння складу
механізму безпеки. Механізм безпеки (будь-якої) включає сукупність цілей,
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функцій, принципів і методів, взаємодія яких забезпечує ефективне
функціонування системи безпеки.

Окремі вчені вважають, що до складу механізму управління фінансовою
безпекою підприємства входять наступні складові: система державного
нормативно-правового регулювання фінансової безпеки підприємства,
ринковий механізм регулювання фінансової безпеки підприємства, внутрішній
механізм управління фінансовою безпекою підприємства, система методів
управління, система інструментів управління [1]. Такий підхід є більш
комплексним, ніж попередні. Але і в ньому відсутня організаційна структура
управління фінансовою безпекою підприємства.

Узагальнення сутності і складу механізму управління, наведених у
наукових працях, свідчить, що до складу механізму управління фінансовою
безпекою підприємства можна віднести наступні елементи (складові):
сукупність фінансових інтересів підприємства, функції, принципи і методи
управління, організаційну структуру, управлінський персонал, техніку і
технології управління, фінансові інструменти, критерії оцінки рівня фінансової
безпеки. У такому розумінні механізм управління фінансовою безпекою
підприємства уявляє собою єдність процесу управління і системи управління. У
такій єдності закладено діалектичну суперечність змісту (процес управління) і
форми (структура управління). Обґрунтуємо такий склад механізму управління
ФБП.

Фінансові інтереси підприємства на кожному конкретному етапі його
функціонування знаходять свій вираз у місії і цілях підприємства. Без
визначення останніх управління будь-яким об’єктом не буде мати сенсу. Місія і
цілі підприємства виступають його суб’єктивно зрозумілими об’єктивними
фінансовими інтересами. Місія і цілі підприємства виробляються у процесі
реалізації таких функцій управління, як програмування (включаючи
прогнозування) і планування, які є невід’ємною частиною процесу управління.
Тому фінансові інтереси підприємства у вигляді місії і цілей мають входити до
складу механізму управління ФБП.

Метод управління виступає як спосіб забезпечення, у нашому прикладі,
фінансової безпеки підприємства. Метод передбачає наявність інструменту
управління фінансовою безпекою, яким є певне фінансове знаряддя (фінансова
технологія), котре безпосередньо використовується при реалізації методу.
Сукупність певних методів управління надає можливість реалізувати сам
процес управління [2].

Організаційна структура виступає кістяком будь-якої системи управління.
Без неї та управлінського персоналу, який завдяки наявності організаційної
структури реалізує певні функції, управління неможливе взагалі.

І, нарешті, до складу механізму управління ФБП слід включати критерії
оцінки рівня фінансової безпеки. Їхня наявність надає можливість якісно і
кількісно оцінювати рівень фінансової безпеки на тому чи іншому
підприємстві. Наявність сукупності певних критеріїв оцінки рівня ФБП
пов’язана з необхідністю, по-перше, обґрунтувати доцільність формування і
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наступного розвитку системи управління фінансовою безпекою підприємства і,
по-друге, своєчасно виявляти загрози ефективній фінансовій діяльності і
відповідним чином впливати на зниження рівня їхнього впливу або повне
усунення.

Підсистему управління фінансовою безпекою як складову цілісної системи
управління слід будувати з врахуванням розмірів, масштабу і видів діяльності
підприємства, його положення на конкурентному ринку, фінансових
можливостей. При формуванні підсистеми управління фінансовою безпекою
слід дотримуватися певного алгоритму:

1) аналіз імовірних загроз фінансовій безпеці, оцінка їхнього можливого
впливу на фінансову діяльність підприємства;

2) прогнозування можливих втрат від дії загроз;
3) розробка організаційної структури підсистеми управління фінансовою

безпекою підприємства у складі загальної організаційної структури управління
підприємством, визначення обов’язків і відповідальності персоналу,
доповнення або переробка чинних інструкцій, методик, положень і обов’язків;

4) функціонально-вартісний аналіз розробленої організаційної структури і
вибір системи захисту фінансових інтересів підприємства (на основі контрактів
з працівниками, матрична структура, створення окремого підрозділу, на основі
аутсорсингу);

5) правове закріплення (договір з аутсорсинговою фірмою або наказ по
підприємству) обраної підсистеми безпеки;

6) організація контролю за формуванням і функціонуванням підсистеми
управління фінансовою безпекою підприємства.

Важливою складовою механізму управління ФБП є сукупність функцій,
які має реалізувати цей механізм. В науковій літературі наводиться різний
склад функцій управління фінансовою безпекою [3].

На наш погляд, до складу основних функцій управління ФБП можна
віднести, базуючись на теорії управління, наступні: 1) планування, включаючи
програмування і прогнозування, 2) організацію і регулювання, 3) стимулювання
і 4) контроль у вигляді сукупності обліку, аналізу і аудиту.

Таким чином, уточнення сутності, форм, функцій і місця фінансової
безпеки підприємства у системі економічної безпеки мають важливе значення
для системи фінансового управління (системи управління фінансами,
фінансового менеджменту) на підприємстві. Це дає можливість відносити до
сфери фінансового управління на підприємстві, крім системи обліку, оцінки
капітальних та оперативних витрат, господарського обороту, зниження
собівартості продукції та послуг, збільшення прибутку, оподаткування,
створення фінансових резервів, ще й фінансову безпеку підприємства.
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Залучення довгострокових іноземних інвестицій, а також активізація їх
«просування» майже всі роки незалежності України були одними із
пріоритетних завдань економічної політики, які були окреслені у Стратегіях
інноваційного та інвестиційного розвитку. Національне законодавство в сфері
регулювання іноземних інвестицій декларує захист та сприяння іноземним
інвестиціям, встановивши державні гарантії захисту іноземних інвестицій,
звільнення іноземних інвесторів від сплати ввізного мита на товари, що
ввозяться на митну територію України [1]. На сьогодні інвестиційний клімат в
Україні не сприяє зростанню обсягів іноземних інвестицій у національну
економіку [2].

Однозначно, що на процес прямого іноземного капіталовкладення в
Україні впливають багато факторів, що формують ймовірність одержання
позитивних економічних та соціальних ефектів: великий і місткий ринок
споживчих та промислових товарів, сприятливе для розгортання інвестиційного
середовища географічне положення країни, відносно дешева і, водночас,
кваліфікована робоча сила та інтелектуальний і науковий потенціал.

Аналіз векторів іноземного інвестування в країну дозволив отримати
можливість здійснити статистичний аналіз масштабів та структури іноземного
інвестування в економіку України в довоєнний період. Показники прямих та
портфельних іноземних інвестицій в Україні в 2017–2021 рр. наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Показники прямих та портфельних іноземних інвестицій в Україні в

2017–2021 рр.
(млн дол. США)

Показники 2017 2018 2019 2020 2021
Прямі іноземні інвестиції в Україну
(сальдо)

-3446 -4859 -5175 58 -6747

Абсолютний приріст - -1413 -316 5233 -6805
Відносний приріст, % - -41,0 -6,5 101,1 -117,0
Портфельні іноземні інвестиції в
Україну (сальдо)

-1800 -2080 -5134 829 -1024

Абсолютний приріст - -280 -3054 -4305 -1829
Відносний приріст, % - -15,5 -46,0 +83,0 -120,0
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Показники прямих та портфельних іноземних інвестицій в Україні в 2017–
2021  рр.  вказують на незадовільний стан інвестиційного клімату в країні,
оскільки прямі іноземні інвестиції за сальдо зменшилися на 6805 млн дол. США
порівняно з минулим роком (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка сальдо прямих та портфельних іноземних інвестицій в
Україні в 2017-2021 рр., млн дол. США

Сальдо прямих та портфельних іноземних інвестицій в Україні в  2017–
2021  рр.  показує,  що відтік інвестицій з країни був стабільним,  тобто
очікування інвесторів були негативними,  лише в  2020  р.  сальдо було
позитивним, що свідчило про позитивні зрушення. Основу негативної тенденції
відтоку іноземних інвестицій складали портфельні іноземні інвестиції,  що
вказує на слабкий рівень довіри інвесторів до стабільності кон’юнктури бізнесу
в Україні.

Але за показниками,  що відображають ступінь інтегрованості країни у
світову економіку, рівень розвитку її зовнішньоекономічних зв’язків, прагнення
до створення відкритої,  експортоорієнтованої моделі економіки Україна є
значною ніж більшість країн трансформаційної економіки.
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УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ НА
РІЗНИХ РІВНЯХ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Головними факторами,  які змінюють зміст продуктивності та мотивації
праці,  є розвиток засобів виробництва,  науково-технічний прогрес,
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удосконалення техніки і технології. Працівник із своїми здібностями і навиками
й надалі залишається головним елементом ринкових відносин, але зміст праці
змінюється [1, с. 105–110]. Він реалізується в дію в результаті використання
наукових знань, здійснення контролю і регулювання у відповідності з вимогами
досягнень науки і техніки.

Система ринкових відносин визначає характер забезпечення
продуктивності та покращення мотивації праці. Головними елементами
системи, які визначають характер забезпечення продуктивності та покращення
мотивації праці, є: (1) ставлення працівників до засобів діяльності; (2) мета, з
якою здійснюється праця безпосередніх учасників ринку, зв’язок між працею
індивіда і сукупною працею суспільства, яка характеризує форму прояву
суспільної природи праці; (3) ступінь соціальних відмінностей в праці,
обумовлених відношенням соціальних груп до засобів функціонування,
відмінностями в рівні підготовки працівників і виконанні ними різноманітних
функцій в процесі праці [2, с. 4–8; 3, с. 67–72]. Ці сторони способу діяльності, в
свою чергу, визначають відношення самих власників капіталу до власної праці,
а також спосіб організації праці в суспільстві.

В системі суспільних відносин продуктивність та мотивація праці синтезує
не тільки економічні, але й соціальні функції, оскільки вона узагальнює
достатньо складний спектр умов життєдіяльності. Серед завдань – покращення
матеріально-технічних умов праці, матеріального і культурного рівня життя
працюючих, їхнього загальноосвітнього і професійного рівня, територіального і
галузевого розподілу трудового потенціалу.

Іншою, не менш важливою практичною функцією забезпечення
продуктивності та покращення мотивації праці на підприємстві є її роль у
формуванні системи соціально-трудової діяльності, а саме: дотримання
виробничої і громадської дисципліни; відповідальність за якісне і своєчасне
виконання завдань та ін. Ще однією практичною функцією забезпечення
продуктивності та покращення мотивації праці виступає синтез факторів
соціального, економічного, соціально-політичного та суто психологічного
характеру, реалізація яких в практиці роботи підприємств у ринкових умовах
господарювання зростає [4, с. 323–327; 5, с. 145–153]. Ця колективність,
організованість, ступінь врахування потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій
працівників, ігнорування або недооцінка цих передумов суттєво обмежує і
знижує потенційні можливості розвитку.

На нашу думку, необхідно дослідити економічну залежність результатів
суб’єктів господарських відносин на макро- і мікрорівнях від низької
продуктивності та ефективності праці, що представлена моделлю забезпечення
продуктивності та покращення мотивації праці на відповідних організаційних
рівнях (рис. 1).

Модель відображає причинний зв’язок між багатьма змінними і
чинниками, які впливають на продуктивність та мотивацію праці. Як свідчить
зарубіжний досвід, змінити таке становище можливо лише підвищенням
продуктивності і покращенням мотивації праці не тільки за рахунок
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оптимального використання ресурсів, а й створенням рівноваги між
економічною, соціальною та політичною структурами суспільства.

Рис. 1. Модель управління продуктивністю та мотивацією праці на різних
рівнях господарських відносин

В умовах посиленої конкуренції великого значення набуває забезпечення
підвищення продуктивності та покращення мотивації праці на підприємствах,
які виконують важливу соціальну місію та ще забезпечують функціональність
низки інших підприємств. Насамперед, йдеться про сферу торгівлі, яка виконує
надважливі як соціальні, так і економічні завдання в суспільстві.

Покращення продуктивності та мотивації праці означає, що частка затрат
живої праці в продуктах зменшується, а частка затрат уречевленої праці
збільшується. При цьому загальна сума праці, яка міститься в кожній одиниці
продукту, зменшується. Зокрема, зростання продуктивності та покращення
мотивації праці сприяє скороченню часу виробництва й обігу товару,
збільшенню маси і норми прибутку.

Безумовно, ефективність трудової діяльності залежить від мотивації.
Проте, ця залежність досить складна і неоднозначна. Досвід багатьох успішних
компаній світу підтверджує, що покращення продуктивності та мотивації праці
є комплексним завданням та вимагає участі держави, місцевого самоврядування
та суспільства загалом. Такі чинники повинні враховуватися у стратегічній
політиці кожної із сторін та детально обґрунтовуватися при досягненні
очікуваних результатів.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ефективність підприємницької діяльності, забезпечення високих темпів її
розвитку значною мірою визначається рівнем її фінансового потенціалу.
Фінансове забезпечення підприємницької діяльності вимагає ґрунтовних знань
теорії і практичних навичок в області обґрунтування фінансової стратегії,
вибору ефективних форм розвитку активів і капіталу, розробки цілеспрямованої
інвестиційної програми та інших. Крім того, фінансове забезпечення є одним із
складових елементів фінансового механізму поряд з управлінням фінансовою
діяльністю, фінансовим регулюванням, фінансовим плануванням і
прогнозуванням та іншими.

Загалом фінансове забезпечення значною мірою визначає ефективність
функціонування суб’єктів господарювання будь-якої галузі економіки. Тому
питання фінансового забезпечення є невід’ємною складовою будь-якого
суб’єкта підприємництва, оскільки характеризує рівень стабільності грошових
надходжень і прибутковості, формування фінансових ресурсів, забезпечує
виконання фінансових зобов’язань перед діловими партнерами, бюджетом і
цільовими фондами.

Під фінансовим забезпеченням підприємницької діяльності розуміють
сукупність форм і методів, принципів та умов фінансування підприємства [3].
Також вважають, що фінансове забезпечення являє собою комплекс
організаційно-практичних, економічних заходів, спрямованих на своєчасне
задоволення потреб підприємств у грошових коштах. Воно включає фінансове
планування та фінансування діяльності підприємств, витребування, отримання,
зберігання, економне і доцільне витрачання грошових коштів; контроль за їх
використанням, облік і звітність. Отже, фінансове забезпечення
підприємницької діяльності – це управління капіталом, діяльність щодо його
залучення, розміщення та використання [3].

Варто зауважити, що фінансове забезпечення є основою функціонування
підприємств, стимулює операційну діяльність, орієнтовану на їх економічний
розвиток, і містить конкретні цілі, що спрямовані на практичне досягнення
поставлених завдань економічної політики підприємства. Економічна сутність
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завдань, пов’язаних із фінансуванням модернізації суб’єктів господарювання,
виражається у підвищенні темпів економічного зростання, забезпеченні
ефективної соціальної політики. Теоретичне й методичне обґрунтування
фінансового забезпечення економічного розвитку підприємства є актуальною
проблемою, особливо в частині дослідження структури джерел, оптимальних
умов формування ресурсів та ознак їх довгострокового використання.

Основним завданням формування фінансового забезпечення, у поєднанні
зі стійкою комерційно-виробничою, фінансово-господарською діяльністю та
економічним розвитком, є створення умов максимізації чистого грошового
потоку підприємства, зростання якого забезпечить підвищення рівня
самофінансування за рахунок внутрішніх джерел, а також знизить його
залежність від зовнішніх джерел фінансування [2].

Оскільки фінансове забезпечення виступає частиною фінансового
механізму, то воно спрямоване на вирішення таких додаткових завдань:

˗ фінансування поточної виробничо-господарської діяльності;
˗ пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення

рентабельності та платоспроможності;
˗ виконання фінансових зобов’язань перед іншими суб’єктами

підприємництва, бюджетом, банками;
˗ мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування

виробничого розвитку, збільшення власного капіталу;
˗ контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням

фінансових ресурсів.
Найпоширенішою формою фінансового забезпечення є самофінансування

як ефективне використання власних коштів в процесі господарської діяльності і
отримання такого прибутку, який після сплати податкових платежів і зборів,
покриття видатків і витрат дасть змогу забезпечити потреби на розширене
відтворення. В свою чергу, власний капітал є основною для самофінансування і
залежить від форми власності і може бути приватний, пайовий, акціонерний.

Провідною формою фінансового забезпечення, яка вимагає від
господарської діяльності ефективного використання ресурсів, сьогодні
виступає кредитування.

Звичайно, кожна з форм фінансового забезпечення має свої особливості
застосування. В той же час, фінансове забезпечення передбачає формування та
використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва за допомогою
оптимізації співвідношення всіх його форм і дає змогу створити такі їх, від яких
суб’єкт підприємництва мав би змогу функціонувати не тільки беззбитково, але
і підвищувати ефективність діяльності та зміцнювати економіку країни загалом.

З метою покращення фінансового забезпечення діяльності суб’єктів
підприємництва, необхідним є проведення певних заходів, що передбачають
[1]:

˗ недопущення фактів надходження й оплати неякісної чи непотрібної
підприємству продукції, товарів, забезпечення персональної відповідальності
посадових осіб у разі, якщо такі факти мали місце;
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˗ застосування методу системного дослідження взаємозв’язку витрат,
обсягу діяльності та прибутку і визначення на його основі критичного обсягу
реалізації товарів (точки беззбитковості); раціональне використання чистого
прибутку;

˗ застосування тих форм розрахунків з платниками, які гарантують
своєчасність платежів (розрахункові чеки, попередня оплата платіжними
дорученнями).

Отже, в умовах ринкової конкуренції запорукою стійкого розвитку
підприємства є його оптимальне фінансове забезпечення, під яким слід
розуміти забезпечення підприємства основними й оборотними активами,
власними та позиковими фінансовими ресурсами, що є достатніми для випуску
й реалізації передбаченого обсягу виробництва.
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АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ

Як показує практика, благодійні фонди можуть в тяжкі часи мобілізуватись
та реально допомагати суспільству або тим, хто потребує допомоги навіть в
спокійні часи. Є багато компаній та фізичних осіб, які готові надати кошти, але
вони хочуть, щоб їхні кошти були використані за цільовим призначенням. Крім
того, процедура надання допомоги медичним закладам через їх бюджетні
рахунки має довгий період та різні бюрократичні процедури.

Майно та кошти благодійних організацій становлять:
˗ внески засновників (засновника) та інших благодійників;
˗ благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер

(благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та
натуральній формах;

˗ надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних
пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та
благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від
благодійників;

˗ доходи від депозитних вкладів та цінних паперів, надходження від
підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;

˗ інші джерела, не заборонені законодавством України.

https://repo.snau.edu.Ua/bitstream/123456789/9314/1/3.pdf.
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Джерелом формування майна та коштів благодійної організації не можуть
бути кредити. Майно та кошти благодійної організації не можуть бути
предметом застави.

Благодійна організація здійснює господарську діяльність, спрямовану на
виконання її статутних цілей та завдань. Благодійна організація є самостійною
у прийнятті господарських рішень, визначенні умов оплати праці працівників
апарату благодійної організації, використанні власних фінансових і
матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

Розмір витрат на утримання благодійної організації не може перевищувати
20 % кошторису цієї організації в поточному році. Фізичні та юридичні особи,
які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну
діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до
законодавства України. Благодійні організації, що функціонують лише за
рахунок членських внесків і добродійних пожертвувань, звільняються від
сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів.

Благодійна організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти
для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній
валютах. Порядок відкриття та ведення банківських рахунків благодійних
організацій встановлює Національний банк України. Фінансова діяльність
благодійної організації здійснюється відповідно до вимог законодавства
України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається
як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження благодійної
організації від фінансової діяльності спрямовуються виключно на
благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку,
передбачених законом.

Благодійні фонди можуть стати посередником і пришвидшити надання
допомоги, як самим медичним закладам, так і фізичним особам, які можуть
потребувати допомоги [1]. Всі благодійні фонди працюють згідно Закону
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Благодійні
фонди мають свій статут, на основі якого проходять реєстрацію та працюють. В
кожному статуті благодійний фонд визначає цілі створення та сфери своєї
діяльності, а також може бути визначено і деталізовано коло бенефіціарів.

Не потрібно забувати також про вимоги податкового законодавства, а саме
про пп. 133.4.2. Податкового Кодексу [1]. Доходи (прибутки) неприбуткової
організації використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Кожен статут благодійного фонду має розділ джерела фінансування. В
ньому вказуються джерела фінансування, які фонд планує отримувати, щоб
забезпечувати свою статутну діяльність. Для отримання коштів від юридичних
та фізичних осіб бажано, щоб статут мав наступні види джерел фінансування:

а) для отримання коштів від юридичних та фізичних осіб: кошти та майно,
які надходять до Фонду у вигляді безповоротної фінансової допомоги,
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благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань від будь-яких фізичних та
юридичних осіб, у тому числі від нерезидентів;

б) для отримання грантових надходжень від донорських організацій та
гуманітарної допомоги. При отриманні коштів від донорських організацій
зазвичай укладається грантова угода. При отриманні коштів від юридичної
особи може бути укладений договір про благодійну допомогу або фонд має
право написати листа для надання допомоги на статутну діяльність або на інші
цілі. При отриманні коштів на розрахунковий рахунок від фізичних осіб
первинним документом буде банківська виписка. Призначення платежу від
благодійників-фізичних осіб повинно бути вказано, так як передбачено у
статуті в розділі «джерела фінансування». Тому бажано в системі LiqPay чітко
вказати призначення платежу.

Головна облікова особливість благодійної організації – це облік її доходів.
Умовно усі надходження, які отримують благодійні організації, можна
поділити на:

а) цільове фінансування;
б) нецільове фінансування;
в) пасивні доходи;
г) інші доходи.
Цільове фінансування та цільові надходження – це кошти чи майно, які

надходять на фінансування та здійснення конкретних програм заходів, їх
використання та забезпечення статутної діяльності обумовлені окремими
законодавчими, нормативними актами, а також статутними документами. Тож
цілі, на які витрачаються кошти благодійної організації, отримані як цільове
фінансування, мають відповідати зазначеним у статутних документах та
кошторисі благодійної організації. Такі надходження відображаються за
кредитом субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових
надходжень» в кореспонденції з субрахунками 311, 312, 316. За дебетом
субрахунку 484 відображаються використані суми за певними напрямками,
визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Отримане
цільове фінансування у загальному випадку визнають доходом протягом тих
періодів, в яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового
фінансування (п. 17 П(С)БО15) [2].

Але із цього правила є винятки. Наприклад, якщо благодійна організація
отримує фінансування на придбання капітальних інвестицій, доходи визнають
протягом строку корисного використання придбаних об’єктів інвестування
пропорційно сумі нарахованої на них амортизації (п. 18 П(С)БО 15). А якщо
благодійна організація отримує фінансування для компенсації витрат (збитків),
яких вона зазнала, таке фінансування визнається дебіторською заборгованістю з
одночасним визнанням доходу (п. 19 П(С)БО 15).

Що стосується невикористаного залишку цільового фінансування, то воно
обліковується за кредитом 484 доти, поки не буде прийнято рішення про
перенаправлення таких коштів на використання у інших цілях або про їх
повернення.
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Нецільове фінансування – це грошові кошти, які благодійна організація
отримує без цільового призначення, тобто без конкретно встановлених умов їх
витрачання. П(С)БО 15 та Інструкція № 291 передбачають, що їх відображають
як безоплатно отримані кошти чи матеріальні цінності у загальному порядку.
Тобто таке фінансування зазвичай визнають доходами у періоді отримання,
використовуючи субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних
активів».

До пасивних доходів благодійної організації можуть належати кошти,
отримані у вигляді відсотків, дивідендів, роялті. Ці доходи відображають без
використання рахунка 48. Правила для відображення таких доходів визначено у
п. 20 П(С)БО 15:

1) відсотки визнають доходами у тих звітних періодах, до яких вони
відносяться, виходячи з бази їх нарахування і строку використання відповідних
активів з урахуванням економічного змісту відповідної угоди (Кт 732 «Відсотки
одержані»);

2) роялті визнають доходами за принципом нарахувань згідно з
економічним змістом відповідної угоди (Кт 733 «Інші доходи від фінансових
операцій»);

3) суми дивідендів визнаються в доходах у періоді, коли прийнято рішення
про їх виплату (Кт 731 «Дивіденди одержані»).

Благодійні організації за певних обставин можуть отримувати доходи
також з інших джерел. Наприклад, від продажу товарів чи послуг, від оренди
нерухомості чи землі, продажу своїх основних засобів тощо. У цьому випадку
дохід визначають за загальними правилами, тобто коли виникають критерії
його визнання (п. 5 П(С)БО 15). Одержання таких доходів можливе тому, що
благодійні організації мають право вести господарську діяльність без мети
одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 13
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»). А от
вести підприємницьку діяльність (із цілеспрямованим одержанням прибутку)
благодійні організації не можуть.

Благодійним організаціям дозволено використовувати свої доходи:
˗ на реалізацію мети та напрямів діяльності, визначених її установчими

документами;
˗ на фінансування видатків з утримання такої благодійної організації.
Тому, на перший погляд, цілком очевидно, що благодійна організація має

право частину з отриманої допомоги залишити в себе для використання у своїй
діяльності. Але, якщо благодійна організація є отримувачем гуманітарної
допомоги, користуватися зазначеною нормою слід обережно. Справа в тому, що
згідно зі ст. 1 Закону «Про гуманітарну допомогу» [3] гуманітарна допомога
має цільовий і адресний характер. І для того, аби певні кошти чи товари
визнали гуманітарної допомогою, потрібно подати план розподілу такої
допомоги за формою, згідно з додатком 2 до Переліку № 573 (п.п. 3 п. 1
Переліку № 573). У такій ситуації, аби уникнути проблем, благодійній
організації – отримувачу гуманітарної допомоги потрібно включити себе до



173

зазначеного плану розподілу. Це цілком нормально, адже ні Закон «Про
гуманітарну допомогу», ні Перелік № 573 не містять норми, яка б забороняла
отримувачу «гуманітарки» одночасно бути одним із її набувачів. Потрібно
лише подбати, аби згадка про власне благодійну організацію-отримувача
гуманітарної допомоги містилася у плані її розподілу [4].
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКІВСЬКІЙ
УСТАНОВІ

На сьогодні найважливішим фактором, що визначає можливість
підвищення ефективності будь-якої компанії, є її персонал. Саме людський
фактор здатний відповісти на виклики, які постійно виникають у
конкурентному середовищі ринкової економіки. Відповідно, організація роботи
персоналу є одним із найважливіших напрямів діяльності організації.

Організація кадрової роботи в сучасних умовах є досить складною сферою
управлінської діяльності. Функціонування банківських установ має свою
специфіку, яку необхідно враховувати при організації роботи персоналу.
Банківська система – це, з одного боку, фінансова установа, з іншого –
підприємство сфери послуг. Саме за культурою та зручністю обслуговування
клієнт оцінює банк,  що,  у свою чергу,  сприяє зростанню клієнтської бази та
прибутку.

Концепція управління персоналом базується на вивченні потенційних
можливостей працівників банку в галузі знань, мотивації до праці, здатності
успішно досягати поставлених цілей і завдань. Управління персоналом
характеризується реалізацією процесів, що включають повне і своєчасне
задоволення потреб організації в трудових ресурсах на основі досягнення
необхідного і достатнього рівня кваліфікації і спеціалізації персоналу.

Грамотна, гнучка побудова кадрової політики є основою успіху будь-якого
підприємства, його розвитку та збереження конкурентоспроможності на
постійно мінливому ринку [1, с. 92].

Основними напрямами роботи у сфері управління персоналом є:
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˗ підбір кваліфікованих працівників, здатних якісно виконати ту чи іншу
роботу;

˗ згуртування колективу, створення командного духу;
˗ забезпечення та підтримання лояльності працівників до банку;
˗ юридичне забезпечення кадрової роботи;
˗ інформування персоналу як про кадрову політику, так і про роботу

підприємства в цілому, його цілі та завдання;
˗ забезпечення доброго морального клімату в колективі, що сприяє як

виконанню поточних завдань, так і стимулює працівників до підвищення
кваліфікації;

˗ створення прозорої та справедливої системи оплати праці для всіх
категорій працівників;

˗ регулярна атестація роботи;
˗ моніторинг зовнішнього ринку праці та визначення потреб працівників [2,

с. 79].
Для здійснення управління персоналом використовуються різні підходи та

методи. Методи – це способи здійснення впливу на персонал організації з
метою підвищення його ефективності для досягнення стратегічних цілей
організації. Усі методи управління персоналом банку можна розділити на три
групи [3, с. 277].

1. Адміністративні. Ця група методів базується на авторитеті, владі та
твердій дисципліні. Прихильники цих методів керуються такими почуттями
людей, як почуття обов’язку, відповідальності та суворої дисципліни.
Адміністративний метод передбачає, що будь-який виданий документ підлягає
чіткому і безумовному виконанню.

Ці методи включають в себе ряд заходів,  які умовно поділяються на дві
групи:

˗ організаційні дії – цей напрям стосується затвердження внутрішніх
документів щодо персоналу банку. Зокрема, це – статут, колективний договір,
правила внутрішнього трудового розпорядку, організаційна структура, штатний
розпис, положення про підрозділи, посадова інструкція та ін. Введення в дію
таких документів оформлюється наказом керівника. Вказівки керівника
орієнтовані на оперативне врегулювання різноманітних внутрішньобанківських
дій у стислі терміни або даються для конкретних працівників. Усна форма
розпорядження відрізняється високим ступенем довіри до працівника, якому
воно адресоване, і підлягає обов’язковому контролю з боку особи, якій дано
розпорядження. Інструктаж – це спосіб роз’яснення керівником працівникові
про доцільність виконання того чи іншого доручення;

˗ розпорядчі дії – ці заходи орієнтовані на досягнення конкретних цілей
розвитку банку в заданому руслі. Формами адміністративних дій є накази та
розпорядження.

Адміністративні методи відмінно підходять для банківської структури
щодо виконання нормативної бази, адміністративних регламентів, інструкцій,
положень та інших вказівок, що стосуються конкретної діяльності банку.
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Порушення термінів виконання будь-яких документів може негативно
позначитися на діяльності банку [1, с. 54].

2. Економічні. Ця група методів заснована на використанні економічних
прийомів. Вони носять непрямий характер, оскільки спрямовані переважно на
матеріальне стимулювання персоналу за допомогою економічної складової.
Наприклад, основними формами реалізації цієї групи методів є матеріальне
стимулювання персоналу та його конкретна роль у збільшенні прибутку
підприємства шляхом придбання цінних паперів [1, с. 56].

3. Соціально-психологічні. Ця група методів базується на законах
соціології та психології. Вони можуть бути орієнтовані як на окрему людину,
так і на команду банку в цілому. Виділимо основні об’єкти, щодо яких можуть
застосовуватися соціально-психологічні методи:

˗ індивідуальні психофізіологічні особливості працівників;
˗ особливості організації робочого простору для персоналу;
˗ формування системи добору кадрів та їх розстановки;
˗ інформаційна безпека персоналу;
˗ формування та підтримання різноманітних способів стимулювання

працівників;
˗ створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;
˗ забезпечення задовільних соціально-побутових умов персоналу (наявність

кондиціонування, якісного освітлення, опалення).
Однак, потрібно розуміти, що цей поділ умовний, і жоден із методів не

може бути застосований у чистому вигляді. При здійсненні управління
персоналом в будь-якій організації, в тому числі і в банку, найбільш
ефективним є комплексний вплив на персонал різними методами. Слід мати на
увазі, що використання тих чи інших методів у різних ситуаціях може
домінувати, але в цілому всі вони повинні застосовуватися комплексно [4,
с. 159].

Отже, ефективна робота банку безпосередньо залежить від професійних
компетенцій його працівників. Вище керівництво включає в свої обов’язки
створення і розвиток організаційної структури. Завданнями керівника є:
підвищення якості роботи персоналу банку, підвищення рівня системи
управління персоналом, а також зниження плинності кадрів. Усі працівники
повинні бути зацікавлені у своїй діяльності та налаштовані на досягнення
поставлених цілей, а керівники повинні визначити ступінь відповідальності
кожного працівника та забезпечити надійний та своєчасний обмін інформацією.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

В умовах посилення внутрішньої та зовнішньої конкуренції на ринку
вітчизняні підприємства досить часто за рахунок непродуманої фінансово-
господарської політики та переважно короткострокового управління втрачають
свої позиції, опиняються на межі банкрутства. Тобто, пристосовуючись до
нових умов господарювання, підприємства стикаються зі значними
фінансовими труднощами в зв’язку з неправильним перерозподілом коштів і
джерел їхнього утворення. У зв’язку з цим постає питання про створення єдиної
методики оцінки та аналізу їх фінансового стану як основи подальшого
ефективного функціонування.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення
раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості
з метою ефективного функціонування підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів
підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку
як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед
бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
˗ дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
˗ дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства,

забезпечення підприємства власними оборотними активами;
˗ об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та

фінансової стійкості підприємства;
˗ оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та

кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
˗ аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку;
˗ визначення ефективності використання фінансових ресурсів.
Значна кількість чинників, що впливає на фінансову стійкість

підприємства, обумовлює значною мірою відсутність в економічній літературі
єдиного підходу до її визначення та оцінки. Передумовою оцінки фінансової
стійкості майже в усіх методичних підходах визнається проведення аналізу
фінансового стану підприємства та його оцінка за допомогою системи
коефіцієнтів, які дають змогу зробити висновок про ступінь фінансової
стійкості підприємства. Фінансова стійкість є однією з найважливіших
характеристик фінансового стану. В Україні використовують різні методики
оцінки фінансового стану підприємств. Різні системи показників оцінки
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фінансового стану і стали причиною існування не одного підходу до
визначення та оцінки фінансової стійкості.

Фінансову стійкість підприємства оцінюють за допомогою абсолютних і
відносних показників. За абсолютний показник фінансової стійкості приймають
наявність власних оборотних активів. Він визначається як різниця між
поточними активами і поточними зобов’язаннями і відображає, яка сума
поточних активів сформована за рахунок власного капіталу.

Крім абсолютних показників оцінки фінансової стійкості підприємства,
застосування відносних дозволяє більш детально її оцінити. Виділяють три
методичних підходи щодо визначення фінансової стійкості за відносними
показниками: 1) коефіцієнтний; 2) агрегатний; 3) інтегральний.

Суть коефіцієнтного підходу оцінки фінансової стійкості підприємства
полягає в обчисленні та аналізі низки фінансових коефіцієнтів. Методичний
підхід до визначення фінансової стійкості за допомогою фінансових
коефіцієнтів є найбільш поширеним. При використанні коефіцієнтного підходу
кількість фінансових коефіцієнтів коливається від одного до шістнадцяти і
більше.

Єдиного загальновизнаного підходу використання інформації для
кількісного визначення фінансової стійкості та її оцінки немає. Виділяють два
основних підходи до визначення фінансової стійкості, відповідно до яких
диференційованою є інформаційна база аналізу.

За першого підходу при оцінці фінансового стану і фінансової стійкості
підприємства орієнтуються винятково на дані Балансу про джерела
фінансування, тобто на капітал. У цьому разі оцінку фінансової стійкості
підприємства здійснюють тільки на основі даних пасиву балансу.

За другого підходу для оцінки фінансової стійкості підприємства
аналізують взаємозв’язок між активом і пасивом Балансу, тобто простежують
напрями використання коштів.

За першого підходу коефіцієнти, розраховані за даними пасиву балансу, є
основними. Однак, характеристика фінансової стійкості за допомогою таких
показників буде не повною. Важливо не тільки знати, звідки залучено кошти, а
й куди їх вкладено, яка структура вкладень.

Більш повним і з економічного погляду більш виправданим є другий
підхід. Тому повну оцінку фінансової стійкості підприємства слід здійснювати з
використанням як коефіцієнтів, розрахованих за даними пасиву балансу, так і
коефіцієнтів, що відображують взаємозв’язок між джерелами формування
коштів підприємства і структурою вкладень.

У світовій і вітчизняній практиці розроблена система показників для
оцінки фінансової стабільності поділяється на два класи.

До першого класу відносять показники із встановленими нормативними
значеннями (показники ліквідності та платоспроможності), а до другого –
показники без встановлених нормативних значень (показники рентабельності,
ефективності управління, ділової активності).
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Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства є оцінка
оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу підприємства. Ці
показники окремі автори поділяють на два блоки: 1) коефіцієнти капіталізації,
що характеризують фінансовий стан підприємства з позицій структури джерел
коштів; 2) коефіцієнти покриття, які характеризують фінансову стійкість з
позицій витрат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел залучених
коштів.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства
здійснюють за даними Балансу підприємства. Проведений аналіз характеризує
структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, суть фінансової
стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування
його діяльності.

Таким чином, фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке
є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується системою показників, що відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів.

Леськів Н. І.
Науковий керівник: Рущишин Н. М., д.е.н., проф.
Львівський торговельно-економічний університет

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В сучасних умовах національна економіка функціонує в складному
зовнішньому та внутрішньому середовищі, якому притаманні постійна
динаміка, нестабільність та ризики. Економічна безпека держави як
загальнонаціональний комплекс заходів, направлений на постійний та
стабільний розвиток національної економіки, включає механізм протидії
внутрішнім та зовнішнім загрозам. Складовою забезпечення економічної
безпеки держави та недопущення вчинення злочинів у сфері економіки
виступає фінансовий моніторинг.

Систему фінансового моніторингу розглядають як складну багаторівневу
систему взаємопов’язаних суб’єктів і об’єктів фінансового моніторингу,
налагоджене функціонування якої у вигляді сукупності дає спроможність
одержати певне ефективне та прозоре функціонування фінансової системи.
Фінансовий моніторинг визначають як єдину систему безперервного збору,
систематизації та обробки інформації і побудову на її основі прогнозних
показників діяльності з метою прийняття управлінських рішень. Система
фінансового моніторингу регламентується законодавством країни, що регулює
здійснення фінансового моніторингу у фінансовій системі, а також внутрішніми
нормативно-правовими актами.

У процесі відстеження і прогнозування фінансової діяльності фінансовий
моніторинг як економічна категорія виявляє свою сутність та внутрішню
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властивість через спостережну, превентивну, прогнозну та узгоджувальну
функції [1].

Спостережна функція є первинною в ході збору і систематизації
необхідних даних, вона допомагає оперативно за якісними і кількісними
критеріями відібрати достатню кількість об’єктивної інформації.

Превентивна функція дозволяє попередити та виявити основні фактори
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначити найвагоміші з них
та запропонувати певні варіанти стратегії діяльності з урахуванням дії цих
факторів.

Прогнозна функція втілюється в побудуванні на основі аналітичних даних
прогнозних розрахунків і моделей, які дозволили б визначити майбутні
показники і заходи.

Узгоджувальна функція дозволяє зіставити раніше заплановані показники з
фактичними та побудувати на основі виявлених тенденцій більш чіткі
прогнози, які б відповідали сучасним подіям.

Методологія фінансового моніторингу повинна базуватися на таких
найважливіших принципах:

˗ принцип об’єктивної необхідності використання фінансового аналізу і
прогнозування для початкового етапу управління фінансами, тобто проведення
попереднього прогнозування на основі аналізу є найважливішим інструментом і
способом визначення фінансових можливостей, визначення відповідності
накреслених завдань та програм наявності і руху фінансових ресурсів;

˗ принцип комплексності передбачає узгодження прогнозів різних
структурних підрозділів, а також прогнозів на різних рівнях управління для
досягнення єдиної мети – з’ясування фінансового стану на визначений період
часу;

˗ принцип ефективності, що відображає якісну сторону даного процесу та
орієнтує його на досягнення позитивних фінансових результатів за окремими
операціями від діяльності кожного підрозділу, а також на досягнення бажаного
економічного ефекту;

˗ принцип науковості, який забезпечує реальність і ефективність
запланованих заходів, дає змогу якнайточніше визначити прогнозні показники,
виявити основні і передбачувані фактори впливу та обґрунтувати обрану модель
для прогнозування [2].

Особливе значення фінансового моніторингу проявляється в забезпеченні
економічної безпеки держави:

˗ оперативно повідомляє про зміни в ході звичайної діяльності;
˗ надає можливість реально побудувати прогноз і наблизити прогнозовані

показники до реальних;
˗ служить основою для планування і бюджетування, базою, на якій

ґрунтується прийняття управлінських рішень;
˗ зберігає інформацію про основні показники діяльності та зміни

прогнозованих показників в динаміці у єдиній базі даних.
При цьому основним завданням фінансового моніторингу є відстеження
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факторів впливу на кінцеві показники діяльності і визначення нових
прогнозованих показників на певний момент часу з урахуванням виявлених
відхилень.

Отже, фінансовий моніторинг розглядається як система постійного
спостереження та заходів, що передбачає підвищення рівня економічної
безпеки держави шляхом здійснення контролю за фінансовими операціями.
Ефективність здійснення фінансового моніторингу, його організаційне та
нормативно-правове забезпечення суттєво впливають на економічну безпеку
держави та потребують врахування як при визначенні індикаторів економічної
безпеки, так і при розробці заходів щодо її підвищення. Економічна безпека є
не лише підґрунтям зростання економіки держави, а й основою її суспільного
розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ В
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне
товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на
певну кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за
якими посвідчуються акціями [1].

Фінанси акціонерних товариств – це сукупність економічних відносин, що
виникають у процесі формування, розподілу та використання фінансових
ресурсів з метою забезпечення безперервного процесу виробництва, виконання
фінансових зобов’язань та матеріального стимулювання робітників.

Мета управління фінансами АТ полягає у забезпеченні фінансової
стійкості і фінансової незалежності, що проявляються в макроекономічній
збалансованості, профіциті бюджету, зниженні державного боргу, твердості
національної валюти, у поєднанні економічних інтересів держави та всіх членів
суспільства [2, с. 73].

Фінансовий менеджмент являє собою систему раціонального управління
процесом фінансування господарської діяльності підприємства, яка, в свою
чергу, включає рух фінансових ресурсів та формування фінансових відносин,

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/
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що виникають в результаті цього руху. Кінцева мета такого керування –
одержання прибутку.

За визначенням В. А. Бланка, основною метою управління фінансами
підприємства є максимізація добробуту його власників. У процесі реалізації цієї
мети вирішуються такі основні завдання [3, с. 29]:

˗ забезпечення високої фінансової стійкості акціонерного товариства;
˗ оптимізація грошового обороту і підтримання постійної

платоспроможності акціонерного товариства;
˗ забезпечення максимізації прибутку акціонерного товариства;
˗ досягнення мінімальних фінансових ризиків при здійсненні грошових

операцій.
Успішне управління фінансами корпорації забезпечує досягнення таких

цілей: уникнення банкрутства і великих фінансових невдач; зростання обсягів
виробництва та реалізації; лідерство в боротьбі з конкурентами; максимізація
ціни компанії.

Максимізація ціни компанії як найбільш обґрунтований критерій
ефективного управління її фінансами досягається, коли на ринку капіталу немає
ніяких обмежень і будь-якої дискримінації у встановленні цін на цінні папери
[4, с. 21].

Дослідники виділяють такі види акціонерного капіталу (рис. 1).

Рис. 1. Види акціонерного капіталу

Акціонерний капітал складається з багатьох індивідуальних капіталів, його
зростання відбувається в процесі капіталізації частини прибутку, а також
шляхом залучення частини коштів вкладників через продаж акцій та облігацій
[6].

Акціонерна форма капіталу дає змогу додаткового фінансового збагачення
через привласнення установчого прибутку.

Акціонерний капітал з погляду матеріально-речового змісту складається із
засобів виробництва (машин, устаткування, будівель, доріг, сировини тощо). З
погляду вартісних відносин, акціонерний капітал – це акції, облігації, грошова
готівка.

Акції та облігації не є реальним капіталом, а лише титулом власності, що
приносить дохід власникам фіктивного капіталу, який здійснює свій
кругооборот значною мірою незалежно від руху реального виробничого
капіталу. Фіктивний капітал за своїм обсягом є значно більшим від реального

Акціонерний капітал

Власний Позичений

- кошти від випуску/продажу
акцій;
- резервний капітал.

- банківський кредит;
- кошти від випуску/продажу
облігацій.
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[2, с. 43]. До того ж, акціонерний капітал є найдосконалішою техніко-
організаційною формою розвитку продуктивних сил, завдяки чому він
використовується як на національному, так і на наднаціональному рівнях.

Управління акціонерним товариством відрізняється від управління
підприємствами інших організаційних форм складністю і багатогранністю
(збори акціонерів, спостережна рада, правління), що надає додаткові
можливості для самоконтролю [5, с. 39].

Виділяють наступні рівні в управлінні акціонерним товариством. Перший
рівень – це наглядова рада товариства, яка контролює діяльність виконавчого
органу. Другий рівень – загальні збори акціонерів, які контролюють діяльність
наглядової ради та виконавчого органу товариства. Крім цього, функціонує
ревізійна комісія зі складу акціонерів товариства. Акціонерне товариство
обов’язково має наймати незалежного аудитора, який дає оцінку роботи
товариства за звітний період.

Правління має в обов’язковому порядку погоджувати з наглядовою радою
або загальними зборами акціонерів великі угоди, а також угоди, в яких
зацікавлені афілійовані особи.

Всі найбільш важливі питання акціонерного товариства вирішуються на
загальних зборах акціонерів. Кожний акціонер має можливість віддати свій
голос за те чи інше рішення і в більшості випадків висловити свою точку зору з
того чи іншого питання.

Акціонерні товариства мають можливість мобілізації значних грошових та
інших ресурсів шляхом випуску акцій, а також залучення коштів різних за
величиною інвесторів (від дуже великих до малих) для формування капіталу
підприємства [2, с. 43].

Відзначимо, що важливою позитивною ознакою акціонерної форми
господарювання є те, що кожен член трудового колективу, який є власником
акцій, поряд із заробітною платою за результатами господарювання може
отримувати додатковий дохід у формі дивідендів.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

Діяльність з розкриття, розслідування та попередження кримінальних
правопорушень у сфері торговельно-економічної діяльності пов’язана з
вирішенням завдань, що вимагають знання не тільки криміналістики,
кримінального права та процесу, але й фінансової справи та економіки.

У 2022 році виповнилось сто років від заснування споживчої кооперації
України, яка стала своєрідним трампліном для формування та розвитку
приватного бізнесу на теренах сучасної України, та, як наслідок, для
економічного зростання добробуту нашої держави. Проте, бізнес-відносини, як
і будь-які правовідносини, повинні базуватись на верховенстві норм закону та
права навіть в умовах війни, як того вимагають не лише Конституція України,
але й всі кодифіковані збірники законів, зокрема: Кримінальний кодекс
України, Цивільний кодекс України, Кодекс законів про працю України та ін., а
тому саме правова оцінка торговельно-економічних питань буде виступати
невід’ємною складовою розвитку та покращення власного бізнесу будь-якого
підприємця України.

У бізнесі, як і у будь-яких правовідносинах між сторонами можуть
виникати не лише торговельно-економічні питання, але й кримінально-правові,
які теж потребуватимуть свого вирішення у рамках правового поля. Тому нами
запропоновано власна (авторська) оцінка певних «життєвих» ситуацій, які
можуть бути вирішені за допомогою норм діючого кримінального та
кримінального процесуального права, зокрема, у випадку причетності
працівників закладу громадського харчування до кримінальних правопорушень,
пов’язаних із діяльністю останнього.

Так, крадіжки при виробництві та реалізації кулінарної продукції можуть
відбуватися різними способами, серед яких слід розрізняти дві основні групи:

˗ створення неврахованих надлишків сировини при виробництві
(наприклад, на кухні ресторану) за рахунок недотримання норм сировини, тобто
закладки меншої кількості продуктів проти передбаченої калькуляцією, шляхом
зменшення ваги та розміру порцій, внаслідок чого з певної норми сировини
готується більша кількість страв;  шляхом всіляких фальсифікацій,  зміни
компонентів сировинного набору з подальшою крадіжкою сировини або
неврахованої ресторанної продукції, яка виготовляється з неї;

˗ зловживання з ціноутворенням та калькуляцією, що здійснюються шляхом
зазначення посадовою особою закладу у калькуляції продуктів більш високих
сортів та цін, ніж фактично використані на приготування кулінарної продукції,
внаслідок чого на виробництві створюються сумові надлишки. Останні можуть
створюватися також шляхом списання на витрати кулінарної продукції за
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нижчими цінами при фактичної реалізації її за вищими цінами, ніж про це
зазначено у прейскуранті меню закладу.

Крім того, шляхом неправильного складання калькуляції на виробництві
можуть бути створені й натуральні надлишки сировини. Це здійснюється за
рахунок списання на витрати на підставі неправильно складеної калькуляції
такої сировини, яка фактично не витрачається при виготовленні тих чи інших
страв, або списання на витрати більшої кількості сировини, ніж передбачено за
нормами, хоча фактично вона вкладається відповідно до них.

Створені на виробництві зазначеними способами надлишки сировини
викрадаються та реалізуються або окремими особами (кухарями, кондитерами,
офіціантами), або через буфети, лотки, кіоски та інші торговельні точки, які
функціонують у складі цього закладу громадського харчування або у якості
його дочірніх підприємств, а також шляхом відпуску зазначеної продукції за
готівковий розрахунок, поза касу, або шляхом неодноразової реалізації різних
страв за одними й тими самими непровалідованими («непроколотими» або
непереведеними в готівку) внутрішніми талонами або чеками.

Також крадіжки при виробництві та реалізації кулінарної продукції
можуть здійснюватися шляхом виготовлення та реалізації неврахованої
продукції у кондитерських, ковбасних та інших цехах, які можуть існувати у
складі деяких закладів громадського харчування, або шляхами, які притаманні
підприємствам торгівлі, наприклад, шляхом неоприбуткування товарів,
складання підроблених закупівельних актів, реалізації сторонніх товарів тощо.

Для виявлення та ліквідації подібних ганебних фактів, а також для
отримання ефективного результату під час збирання незаперечних аргументів
кримінально протиправної діяльності підлеглих рекомендуємо власнику або
керуючому закладу громадського харчування (кафе, ресторану, закладу
швидкого харчування та ін.) відповідно до законодавства України провести
наступні невідкладні організаційні заходи: затримати винуватих осіб на місці
правопорушення; систематично проводити раптові перевірки, планові та
позапланові інвентаризації та переоблік товарів і сировини на виробництві;
огляд та обшук у закладі; опитування свідків-очевидців та потенційних
підозрюваних з питань виявленого порушення та нестачі майна (продуктів або
сировини).

Так, у приміщенні закладу власник (керуючий) організовує проведення
обшуку з метою віднайдення різних документів, які можуть свідчити про
крадіжки (калькуляційні записи із зазначеними в них псевдоцінами на
виготовлення страв або неправильними нормами виходу страв,
непровалідованих (непроколотих) «внутрішніх» талонів або чеків закладу, які
заготовлені для їх повторного використання, касових чеків та контрольних
касових стрічок, чорнових записів тощо); готівки, отриманої від продажу
необлікованих страв; неправильних ваговимірювальних приладів; договорів
про матеріальну відповідальність; наказу про облікову політику закладу тощо.

Також рекомендуємо власнику (або керуючому) закладу одразу ж
відібрати пояснення (опитати) матеріально відповідальних та інших осіб, які
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відповідальні за допущені зловживання, а також свідків, які можуть бути
виявлені, зокрема, шляхом огляду «Книги скарг» закладу.

Окрім того, свідки з числа рядових працівників цього закладу – офіціанти,
кондитери, кухарі, прибиральниці, мийники посуду, робочі кухні та інші –
можуть повідомити відомості про способи скоєння та приховування крадіжок,
про осіб, які брали участь у них, про зв’язки осіб, які працюють на роздачі
страв, із завідувачами виробництва, про факти винесення з метою розкрадання з
кухні продуктів та готових виробів, про відпуск з виробництва до буфетів (або
на інші торговельні точки) продуктів та кулінарних виробів без
документального оформлення останніх.

За наявності достатніх матеріалів та доказів, які дають підстави вважати,
що працівниками закладу громадського харчування (підлеглими) вчинено
кримінально протиправні дії, спрямовані на таємне викрадення майна або
привласнення чужого майна, необхідно звернутися з відповідною заявою до
правоохоронних органів України. Після відкриття ними кримінального
провадження клопотати про проведення обшуку за місцем проживання
підозрюваних осіб, про накладення арешту на належне їм майно та цінності для
подальшої компенсації завданих збитків через суд.

Також після відкриття кримінального провадження за фактом вчинення
крадіжок товарів або сировини при виробництві та реалізації кулінарної
продукції у закладі громадського харчування, доцільно клопотати перед
слідчим (детективом) про призначення низки експертиз, які допоможуть у
розслідуванні кримінальної справи та при збиранні необхідної доказової бази
для подальшого судового розгляду.

Так, судово-бухгалтерська (або судово-економічна) експертиза може бути
призначена для вирішення питань про обґрунтованість висновків ревізії
(аудиту) або даних бухгалтерського обліку: про нестачу або надлишки
продуктів у коморі, на виробництві (кухні ресторану) та в дрібнороздрібній
торговельній мережі закладу харчування (за наявності останньої) та їх розмір на
підставі аналізу про надходження сторонніх товарів до буфетів, торговельних
точок (наприклад, вуличних яток) та іншої дрібнороздрібної торгової мережі
закладу харчування та їх реалізації без оприбуткування; про списання
матеріальних цінностей за безтоварними накладними (наприклад, з комори на
виробництво) та їх розмір, про правильність застосування діючих норм витрати
продуктів на виробництві (кухні) та характер порушення цих норм; про
завищення продажних цін при реалізації та відпуску продукції до буфету або
дрібнороздрібну торговельну мережу.

Санітарна експертиза харчових продуктів призначається з метою
встановлення фальсифікації товарів. У якості спеціалістів можуть бути залучені
санітарні (харчові) лікарі та товарознавці. Технологічна експертиза харчової
продукції (або ж кулінарно-технологічна експертиза) призначається з метою
вирішення питань, пов’язаних із визначенням якості та калорійності
виготовлених страв.
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Також, поряд із перерахованими вище експертизами, у провадженнях
такого виду може виникати потреба у проведенні товарознавчої експертизи, на
розгляд якої можна поставити, зокрема, питання про сорт та ціну даного виду
товарів, продуктів, про виготовлення досліджуваної продукції з належних
компонентів, про відповідність продукції вимогам ДСТУ та ТУ України.

У випадку виявлення збитків цим категорійним поняттям – ставити
питання про заподіяну шкоду закладу харчування, а саме: про спаплюження
його «чесного імені», про моральну та матеріальну шкоду власнику останнього,
а також в обов’язковому порядку – про спричинену шкоду відвідувачам
зазначеного закладу.

У якості висновку з досліджуваного питання зазначимо, що зважаючи на
наявність недоліків у цій сфері фінансово-правової та торговельної діяльності
вважаємо за актуальні подальші дослідження відповідної спрямованості, адже
останні створюватимуть перспективи теоретичних та практичних напрацювань
та сприятимуть розв’язанню проблемних питань на цьому напрямку.

Пономарьова К. В.
Науковий керівник: Лопатовська О. О.

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

На сьогодні, у період повномасштабної російської агресії, діяльність
суб’єктів господарювання можна розглядати з позиції «ведення бізнесу в
умовах загроз та невизначеності». Ліквідність та платоспроможність є одними із
найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства.
Це пояснюється тим, що в умовах війни неможливо ставити конкретні цілі,
аналізувати фінансові результати, виявляти відхилення від запланованих
показників без своєчасно проведеного аналізу та управління ліквідністю і
платоспроможністю суб’єкта господарювання щодо розміщених фінансових
ресурсів, які в короткі строки мають перетворитися у гроші для забезпечення
безперервного відтворення.

Основною метою аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства є
одержання найбільш інформативних параметрів, що відображають об’єктивну
картину його фінансового стану щодо змін, які відбуваються в структурі активів
і пасивів [1,  с.  36].  Аналіз ліквідності та платоспроможності суб’єкта
господарювання здійснюють не лише з метою оцінки ліквідності його активів і
джерел їхнього формування, а й для того, щоб на основі цього аналізу
розробити заходи, які уможливлять покращення цих показників. Безпосередньо
аналіз ліквідності балансу підприємства дозволяє виявити сильні та слабкі
сторони в його фінансово-економічній діяльності та демонструє можливі
напрямки для удосконалення фінансового стану підприємства загалом [2, с. 44].

Опрацювання наукової літератури дозволило зробити висновок, що на
сьогодні не сформовано єдиного методичного підходу для аналізу ліквідності та
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платоспроможності підприємства. Більшість вчених пропонують проводити
дослідження в двох напрямках: аналіз ліквідності безпосередньо балансу
підприємства і розрахунок певної кількості відносних показників.

Основними завданнями аналізу ліквідності та платоспроможності
підприємства є:

˗ оцінка ступеня спроможності своєчасно і в повному обсязі виконувати
платіжні зобов’язання;

˗ дослідження існуючих факторів, що впливають на збалансованість та
синхронність грошових потоків для забезпечення ліквідності та
платоспроможності;

˗ виявлення ситуації неплатоспроможності або запобігання можливості
виникнення такої ситуації;

˗ визначення резервів щодо підвищення ефективності використання
оборотних активів [3, с. 16].

Серед результатів досліджень варто виокремити напрацювання авторів
Н.  Б.  Теницької та Ю.  С.  Гришко.  На нашу думку,  їх підхід є більш широким і
дає можливість діагностувати більше аспектів фінансового стану підприємства.
Методика оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства, на думку
вказаних авторів, включає наступні аспекти:

˗ аналіз ліквідності балансу підприємства;
˗ оцінка фінансового стану підприємства;
˗ розрахунок і аналіз основних показників ліквідності;
˗ розрахунок показників поточної платоспроможності, розрахунок

інтегрального показника та загального показника платоспроможності [4, с. 374].
Детальніше розглянемо аналіз ліквідності балансу, що полягає  в

порівнянні активів, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності, із зобов’язаннями,
згрупованими за строками їхнього погашення. Групування активів та пасивів з
метою аналізу ліквідності балансу підприємства представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Аналіз ліквідності балансу (сформовано автором на основі [4, с. 373])

Актив Пасив
А1 найбільш ліквідні активи (грошові кошти

та їх еквіваленти, поточні фінансові
інвестиції)

П1 найбільш термінові зобов’язання
(кредиторська заборгованість за
продукцію (товари, роботи, послуги))

А2 швидко реалізовані активи (готова
продукція, векселі отримані, дебіторська
заборгованість за продукцію (товари,
роботи, послуги)

П2 короткострокові пасиви
(короткострокові кредити і залучені
засоби)

А3 повільно реалізовані активи (виробничі
запаси, витрати майбутніх періодів,
незавершене виробництво, інші оборотні
активи)

П3 довгострокові пасиви (довгострокові
кредити і зобов’язання)

А4 важко реалізовані активи (необоротні
активи, крім довгострокових фінансових
інвестицій)

П4 постійні пасиви (підсумок І розділу
пасиву балансу)
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Методична послідовність аналізу ліквідності балансу включає п’ять етапів,
що представлені на рис. 1.

Рис. 1. Етапи аналізу ліквідності балансу підприємства (сформовано автором)

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3,
А4 ≤ П4. Якщо виконується хоча б четверта нерівність, то дотримується
мінімальна умова фінансової стійкості, тобто на підприємстві є в наявності
власний оборотний капітал. Звичайно, бажаним є виконання усіх нерівностей.

З метою комплексної оцінки ліквідності балансу рекомендується визначити
загальний показник ліквідності (ЗПЛ), що представлений у формулі 1 [5, с. 58]:

ЗПЛ =
А1 × ВА1 + А2 × ВА2 + А3 × ВА3

П1 × ВП1 + П2 × ВП2 + П3 × ВП3
          (1)

де ВА; ВП – частка відповідних груп активів і пасивів в їх загальному підсумку.

Цей показник показує відношення суми всіх платіжних засобів до суми
всіх платіжних зобов’язань з урахуванням їхньої ліквідності. Він дає змогу
порівнювати баланс одного підприємства за різні періоди, баланси різних
підприємств та визначати найбільш ліквідні баланси.

Вважаємо, що своєчасно здійснений аналіз ліквідності балансу суб’єкта
господарювання дозволить діагностувати «слабкі» та «сильні» сторони у складі
платіжних засобів та зобов’язань підприємства і стати важливим підґрунтям
для розробки заходів для покращення його платіжної спроможності та
забезпечить дотримання фінансової дисципліни.
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Етапи аналізу ліквідності балансу підприємства

Групування активів балансу за ознакою рівня ліквідності, тобто швидкості
перетворення у гроші

Етап І

Групування пасивів балансу за ознакою терміновості сплати, тобто строків
погашення зобов’язань і забезпечень

Етап ІІ

Побудова розрахункової таблиці, у якій шляхом порівняння величин
відповідних груп активів і пасивів (А1–П1, А2–П2, А3–П3) визначаються
надлишки (нестачі) платіжних засобів для покриття зобов’язань і забезпечень

Етап ІІІ

На підставі інформації розрахункової таблиці формулювання висновку щодо
характеру ліквідності балансу підприємства

Етап IV

Розрахунок загального показника ліквідності для комплексного оцінювання
динаміки ліквідності балансу

Етап V
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МІСЦЕ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Продовольча безпека є важливою компонентою соціально-економічної
політики держави з позицій локального та глобального вимірів, адже, поряд із
незаперечною місією забезпечення національного суверенітету, вона визначає її
статус на міжнародній агропродовольчій арені.

Останніми роками проблемі продовольчої безпеки в Україні приділяється
велика увага, зростає кількість опублікованих наукових праць, на
законодавчому рівні прийнято низку законопроєктів, у яких:

˗ у проєкті Закону України «Про продовольчу безпеку України»
продовольча безпека тлумачиться як соціально-економічний та екологічний стан
в державі, при якому всі її громадяни стабільно та гарантовано забезпечені
продовольством в необхідній кількості, асортименті та відповідної якості [1];

˗ у ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України»
зазначено, що критичний стан з продовольчим забезпеченням населення є
загрозою національним інтересам і безпеці України в економічній сфері [2].

Вищезгадані цитування характеризують суть продовольчої безпеки як
кількісне забезпечення споживачів необхідними продуктами, як спроможність
держави за будь-яких умов гарантувати й забезпечувати потреби населення в
продовольстві на рівні науково-обґрунтованого споживання та відповідно до
його платоспроможного попиту по відношенню до цін, що складаються на
ринку продовольства.

Забезпечення продовольчої безпеки України повинно досягатися за
допомогою повноцінного і збалансованого рівня харчування населення та за
рахунок споживання високоякісних й безпечних продуктів. Залишається
відкритим питання щодо надходження у торговельні мережі неякісних,
прострочених та шкідливих для здоров’я людини продуктів. Важливості

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_7
https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/media/attachments/2019/12/20/2-14-23.pdf
http://global-national.in.ua/archive/5-2015/75.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/12_2017/13.pdf
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набуває питання контролю за якістю продукції та реалізацією харчових
продуктів.

Питання якості продуктів харчування набуло більшої актуальності в
умовах вступу до СОТ та підписання угоди про асоціацію з ЄС, тому
вітчизняна продукція повинна відповідати високим стандартам якості та
безпеки. Отже, важливою складовою продовольчої безпеки є екологічна, що
ґрунтується на пропозиції високоякісних та безпечних продуктів харчування і є
запорукою фізичного та психічного здоров’я населення.

Також пріоритетом державної політики має бути встановлення та
забезпечення високих соціальних стандартів життя населення, якщо врахувати
те, що за останні роки заробітна плата втратила свою стимулюючу функцію у
відтворювальних процесах. Обґрунтування розміру мінімальної зарплати з
урахуванням рівня харчування населення може бути ключовим пунктом,
здатним відновити стимулюючу роль зарплати, оскільки в її основу
приймається показник, який визнає умови харчування населення, що буде
гарантувати не лише високу якість трудових ресурсів, а й загальне здоров’я
нації. Таким чином, на основі систематизації ключових положень наукових
праць та правових актів під продовольчою безпекою пропонуємо розуміти стан
економіки, який гарантуватиме фізичну, економічну та соціальну доступність,
безпечність та якість продуктів харчування, стабільність продовольчого
забезпечення населення на раціональному рівні за нормальних умов, і в разі
надзвичайних ситуацій – на мінімальному, та забезпечить продовольчий
суверенітет.

Продовольча безпека передбачає «стан економіки держави, при якому
гарантується стабільне забезпечення переробної промисловості сільсько-
господарською сировиною, населення – достатньою кількістю безпечних і
повноцінних продуктів харчування, а також відносна незалежність від імпорту
сировини і продовольства». Продовольча безпека також: а) є компонентою і
провідною сферою суспільних та державних інтересів; б) забезпечує
захищеність життєвих інтересів населення країни у сфері продовольства; в)
гарантується державою через відповідний комплекс заходів; г) гарантується
через принцип самозабезпечення; д) забезпечується економічною та фізичною
доступністю населення до продуктів харчування у зручний час [5, с. 112].

Існують також різні наукові погляди щодо характеристики концептуальних
основ формування продовольчої безпеки держави. Зокрема, З. Ільїна пропонує
розмежовувати соціально-економічний та політико-економічний підходи до її
ідентифікації. За твердженнями авторки, «відповідно до соціально-
економічного підходу – це здатність держави забезпечити своїм громадянам
споживання основних продуктів харчування відповідно до прийнятих
стандартів і норм; політико-економічного – здатність держави мобілізувати
внутрішні ресурси для організації постачання населення переважно
вітчизняним продовольством і тим самим гарантувати економічну
самостійність і політичний суверенітет» [4, с. 38]. Тобто, в обох випадках
підкреслюється іманентна економічна й суспільно-політична природа
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формування продовольчої безпеки.
Натомість, у дослідженнях К. Голікової викришталізовуються соціально-

економічний та виробничо-ринковий підходи до формування продовольчої
безпеки. Відзначимо, що ринкова орієнтація будь-якого суспільно-
економічного явища чи процесу є незамінною ознакою сучасного суспільства.
Дослідниця стверджує, що за першого підходу фігурує тільки споживання з
точки зору забезпечення соціальних гарантій та економічної доступності
продуктів харчування для всіх верств населення; тобто, акцент на особистості
та її пріоритетних уподобаннях щодо забезпечення своїх потреб у харчових
продуктах [3, с. 28]

Отже, важливим напрямом державної економічної та соціальної політики є
підвищення життєвого рівня населення, фінансова підтримка малозабезпечених
громадян, зважена цінова політика щодо харчових продуктів, їхня якість та
безпечність. Вважаємо, що доцільним буде введення обмежень на імпортну
продукцію з низькими споживчими якостями. В умовах інтеграційних процесів
Україні варто виважено проводити політику протекціонізму по відношенню до
вітчизняних виробників шляхом впровадження захисних тарифних обмежень,
які спрямовуються на захист національного ринку від необґрунтованої
кількості імпортної харчової продукції. Перш за все, пропонуємо розробити
програму дій та заходів щодо реалізації тих чи інших завдань, узгодивши їх
правомірність із законодавством інших країн і, зокрема, правилами та нормами
Світової організації торгівлі. Забезпечення продовольчої безпеки є одним із
основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України
в економічній сфері.
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ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

На сучасному етапі розвитку України проблема мотивації має велике
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значення. Персонал є найскладнішим та специфічним видом ресурсів, що
використовує підприємство у своїй діяльності. Ефективність діяльності
підприємства у великій мірі залежить від ефективності праці персоналу. Саме
через зацікавленість працівника у результатах його роботи при створенні
належних умов праці можна домогтися підвищення продуктивності праці.

Однією із головних функцій управління на підприємстві є саме мотивація.
Підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного зростання
лише за умов ефективної мотивації. Недостатня ж мотивація на підприємстві
може виступати стримуючим фактором до зростання показників ефективності
його діяльності. Саме тому питання удосконалення мотивації праці персоналу
на підприємстві є актуальним і зумовило вибір теми дослідження.

У економічній літературі є безліч визначень мотивації, які розкривають її
сутність із різних сторін. Ефективність праці за інших рівних умов визначається
особистим відношенням людини до праці, її трудовою поведінкою. У свою
чергу, трудова поведінка визначається впливом багатьох факторів, що діють з
різною силою в різних напрямках.

У загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, що
стимулюють людину до виконання визначених дій. Ці сили можуть мати як
зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо або
несвідомо робити ті або інші вчинки [1].

Відношення до праці характеризується прагненням (або відсутністю
прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні та духовні сили,
використовувати свій досвід і знання, здібності з досягнення визначених
кількісних і якісних результатів праці. Воно виявляється в поведінці, мотивації
й оцінці праці.

Трудова поведінка – це зовнішній прояв відношення до праці, а мотивація
й оцінка – внутрішній.

Залежно від поведінки людини мотивація – це процес свідомого вибору
різного типу дій, обумовлених комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх
факторів (відповідно, стимулів і мотивів).

В управлінні мотивація – це функція керівництва, що полягає у
формуванні в працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з повною
віддачею), а також у довгостроковому впливі на працівника з метою зміни
заданих параметрів структури його ціннісних орієнтацій та інтересів,
формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій основі
трудового потенціалу. Розмаїття поглядів підтверджує, що мотивація – це
складний процес, ефективність якого оцінюється за результатами діяльності
підприємства.

Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи
завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може
одержати за їхнє вирішення, зіставляє це зі своїми потребами, можливостями і
здійснює певну діяльність. Тому, на нашу думку, потрібно акцентувати увагу
на основних завданнях мотивації, а саме:
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˗ формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення
мотивації в процесі праці;

˗ навчання персоналу і керівного складу психологічним основам
внутрішньоорганізаційного спілкування;

˗ формування в кожного керівника демократичних підходів до керування
персоналом з використанням сучасних методів мотивації.

Для вирішення цих завдань необхідний аналіз:
˗ процесу мотивації в організаціях;
˗ індивідуальної і групової мотивації;
˗ змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до

сучасних умов господарювання [2].
Мотивація як основна функція менеджменту пов’язана з процесом

спонукання себе та інших людей до діяльності шляхом формування мотивів
поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації. Зміст функції
мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та забезпеченні їх задоволення
в організації; розробленні систем винагороди за роботу, що виконується;
застосуванні різноманітних форм оплати праці; використанні стимулів
ефективної взаємодії працівників у колективах і на підприємстві загалом [3].

За допомогою мотивації керівництво підприємства може вирішувати такі
завдання:

˗ залучення й утримання в організації кращих спеціалістів;
˗ визнання діяльності працівників, які досягли значних результатів, з метою

подальшого стимулювання їх творчої активності;
˗ демонстрація ставлення керівництва до високих результатів праці;
˗ популяризація результатів праці кращих працівників;
˗ застосування різноманітних форм визнання заслуг;
˗ покращення морально-психологічного стану працівників через відповідну

форму визнання;
˗ забезпечення підвищення трудової активності колективу підприємства.
Зв’язок функцій мотивації i контролю є на всіх етапах виконання завдань

підлеглими, але особливо яскраво він виявляється на попередній i завершальній
стадіях роботи. Попередній контроль, як відомо, здійснюється ще до початку
виконання завдання. Його засобами, що мають значний мотивуючий вплив на
працівників, можуть бути: розроблення чітких норм, стандартів i вимог;
доведення конкретних цілей i завдань до виконавців; розробка систем
винагороди; забезпечення всім необхідним; добір кваліфікованих спеціалістів.
За допомогою наведених засобів діяльності людям надається конкретна
змістовна спрямованість, їм визначаються чіткі орієнтири і стандарти
поведінки, за додержання яких працівники одержать винагороду [3].

Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідне
вдосконалення мотивації працівників, що може дати:

˗ підвищення результативності роботи персоналу;
˗ оперативне досягнення цілей підприємства;
˗ зв’язок результативності роботи співробітників з оплатою та
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нематеріальним стимулюванням;
˗ прозорість системи заохочування;
˗ зниження плинності кадрів;
˗ покращення психологічного клімату;
˗ покращення командної роботи [4].
Способи поліпшення мотивації праці прийнято ділити на матеріальні і

нематеріальні. Перший спосіб відображає роль мотиваційного механізму
оплати праці в системі підвищення продуктивності праці. Він включає як
елементи вдосконалення системи заробітної плати, надання можливості
персоналу брати участь у власності і прибутку підприємства. Безумовно,
мотиваційний механізм оплати праці є важливим, але постійне підвищення
рівня оплати праці не сприяє як підтримці трудової активності на належному
рівні, так і зростанню продуктивності праці. Застосування цього методу може
бути корисним для досягнення короткочасних підйомів продуктивності праці
[2]. Матеріальна мотивація включає:

˗ заробітну плату;
˗ регулярні грошові премії з нагоди певних подій (ювілей служби,

різноманітні державні та релігійні свята);
˗ нерегулярні грошові премії з нагоди певних подій у житті працівника

(ювілей, народження дитини, певні досягнення у роботі);
˗ інші грошові виплати (відсотки від підписаних контрактів, гонорари).
Системою мотивації є комплекс заходів, що спонукають персонал до

ефективної праці для досягнення мети підприємства. Побудова системи
мотивації повинна базуватись на принципах комплексності, системності,
регламентації, спеціалізації, стабільності, цілеспрямованої творчості, орієнтації
на кінцевий результат, простоти і зрозумілості, керованості та гнучкості. Отже,
система управління персоналом повинна працювати на спонукання працівників
до ефективної праці, що забезпечує підвищення результативності їх діяльності.
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Соціально-економічний розвиток країни залежить, насамперед, від
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створення сприятливих умов для інвесторів.
Безперебійне функціонування будь-якої управлінської структури вимагає

належного рівня фінансових витрат (на забезпечення достатніх матеріальних та
інших ресурсів, розвиток інтелектуального капіталу, впровадження
інноваційних підходів до управління тощо), які виникають у процесі
інвестування. У глобальному масштабі інвестиції створюють можливості для
підвищення добробуту населення, вирішення низки соціальних проблем,
забезпечення довгострокового зростання країни, подолання негативних
наслідків кризових явищ чи економічної еволюції в цілому [1].

Управління інвестиційною діяльністю в контексті реалізації
зовнішньоекономічної діяльності підприємства має розглядатися як частина
загальної системи управління ним та має базуватися на застосуванні наступних
принципів:

˗ інтеграція із загальною системою управління підприємством, що сприяє
забезпеченню ефективності всіх напрямів і форм інвестування, оптимальному
фінансуванню інвестиційних проєктів, впровадження досягнень науково-
технічного прогресу тощо;

˗ складність процесу формування управлінських рішень щодо здійснення
інвестицій щодо кінцевих результатів фінансової діяльності підприємства, що
дає оцінку внеску інвестиційних результатів у його загальну ефективність;

˗ високий рівень динамічності управління створенням і реалізацією
інвестицій, пов’язаний з динамічним розвитком внутрішніх умов
функціонування компанії в процесі переходу від однієї стадії життєвого циклу
до іншої, а також зовнішніх факторів у умови трансформації економіки країни;

˗ багатоаспектність підходів до прийняття окремих управлінських рішень у
сфері формування інвестиційних ресурсів компанії, що вимагає використання
системи критеріїв впливу на інвестиційну стратегію підприємства;

˗ орієнтація на стратегічний розвиток компанії, що полягає в обґрунтуванні
стратегічного напрямку її інвестиційної діяльності [2].

Сучасні методи управління інвестиційним забезпеченням зовнішньо-
економічної діяльності підприємства визначаються певними орієнтирами, що
забезпечують реалізацію основної мети діяльності, а саме:

˗ забезпечення достатнього інвестиційного забезпечення необхідних
показників розвитку поточної діяльності підприємства;

˗ баланс максимальної прибутковості інвестиційної діяльності
підприємства з урахуванням прийнятного ступеня ризику;

˗ забезпечення ліквідності інвестицій, можливості швидкого
реінвестування капіталу у разі зміни факторів зовнішнього середовища, а також
внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності;

˗ підтримання балансу між достатнім обсягом інвестиційних коштів, їх
оптимальною структурою та розміром очікуваної інвестиційної діяльності;

˗ забезпечення фінансової рівноваги при проведенні інвестиційної
діяльності на підприємстві;

˗ прискорення виконання програм інвестиційної діяльності (рис. 1).
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Рис. 1. Функції формування інвестиційного забезпечення зовнішньо-
економічної діяльності підприємства (сформовано автором на основі [3])

Якщо підприємство виходить на зовнішній ринок і веде експортну
діяльність, то необхідно розвивати та здійснювати таку експортну діяльність,
яка б дозволяла йому отримувати прибуток від продажу товарів на зовнішньому
ринку або задовольняти власні товарні потреби/послуги.

На рівні підприємства під економічною ефективністю експортних операцій
розуміють, насамперед, збільшення доходів від цих операцій, збільшення суми
прибутку – як основного показника ефективності.

Питання підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
слід розглядати комплексно, поряд із визначенням основних стратегічних
напрямків діяльності підприємства та оцінкою його можливостей у реалізації
обраної експортної стратегії.
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˗ розробка інвестиційної стратегії
підприємства, організаційних
структур забезпечення
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В
ЧАС ВІЙНИ

Не потрібно нагадувати, що Україна знаходиться в складних умовах, де не
тільки безпека, але й економічна стабільність перебуває під загрозою. В таких
умовах країна повинна знайти рішучість і мобілізувати всі свої ресурси для
захисту національних інтересів та збереження суверенітету.

Одним з основних завдань бюджетної політики в час війни є забезпечення
адекватного фінансування армії, охорони здоров’я, соціальної сфери та
інфраструктури. Для цього необхідно здійснювати ретельний аналіз видатків,
відмінювати надмірність та неефективність бюджетних програм та
забезпечувати раціональне використання коштів.

Першочерговим завданням в таких умовах є збільшення обсягів
фінансування національної безпеки та оборони. На ці цілі повинно бути
спрямовано не менше 5 % ВВП; це становило 245 млрд грн у 2021 р. При цьому
потрібно забезпечити оптимальний баланс між розмірами видатків на армію та
інші соціальні потреби країни [1].

Другим важливим завданням є забезпечення стабільності національної
економіки та збереження її конкурентоспроможності. Для цього потрібно
стимулювати розвиток промисловості та сільського господарства,
забезпечувати підтримку малих та середніх підприємств, інвестувати в
інфраструктуру, розвиток нових технологій та інновацій. При цьому важливо
забезпечити збільшення експорту та залучення іноземних інвестицій.

Третім завданням є забезпечення соціального захисту населення. В цьому
аспекті важливо зберігати та підвищувати рівень мінімальної заробітної плати
та пенсій, забезпечувати доступність медичних послуг та житла для населення.
При цьому необхідно забезпечити раціональне використання бюджетних
коштів та зменшення видатків на надмірні програми.

Четвертим завданням є забезпечення ефективності бюджетного процесу.
Важливо забезпечити прозорість та відкритість в управлінні бюджетними
коштами, використовувати сучасні інструменти бюджетного планування та
моніторингу, забезпечувати високу якість фінансової звітності та аудиту.

З початку року змінами до бюджету видатки на потреби безпеки і оборони
стають більші орієнтовно на 812 млрд грн. Майже кожна друга гривня у 2022
році спрямовується на оборону, причому ця сума у 4,85 рази є більшою за
аналогічний показник минулого року [3].

Згідно з проєктом державного бюджету на 2022 рік, уряд України
запланував виділити на військові потреби 5 % ВВП, що становить близько 200
млрд грн (7,4 млрд дол. США за поточним курсом). За інформацією,
оприлюдненою Міністерством оборони України, приблизно 57 % видатків на
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військову сферу будуть спрямовані на утримання та розвиток Збройних Сил
України, а також інших військових формувань, що належать до сфери
відповідальності МО [3].

Окрім того, уряд також передбачив збільшення видатків на національну
безпеку на 10 % до 41,8 млрд грн (близько 1,5 млрд дол. США), що буде
спрямовано на фінансування спецслужб, боротьбу з корупцією та тероризмом,
розвідку та інші заходи, пов’язані зі збереженням національної безпеки [3].

Загалом, видатки на військову сферу в бюджеті України на 2022 рік є
високими і свідчать про важливість питання національної безпеки для країни в
умовах сучасних геополітичних викликів та загроз.

Крім того, важливим завданням є забезпечення бюджетної стабільності в
умовах війни. Для цього потрібно забезпечувати раціональний баланс між
доходами та видатками, збільшувати дохідну частину бюджету шляхом
збільшення експорту та залучення іноземних інвестицій, а також зменшення
видатків на непріоритетні програми.

Бюджетом передбачено також, що додаткові 92 млрд грн буде витрачено
на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки,
засобів та обладнання. Це потрібна стаття витрат, оскільки допомога, яку ми
отримуємо від партнерів, покриває ці потреби не в повному обсязі [1].

Важливим є забезпечення співпраці з міжнародними партнерами та
отримання фінансової та технічної підтримки з боку світових організацій. Це
допоможе забезпечити фінансування для виконання завдань бюджетної
політики та підтримати національну економіку в умовах війни.

Бюджетна політика України в час війни має бути підпорядкована
загальнодержавним інтересам та відповідати вимогам часу. Необхідно
здійснювати регулярний моніторинг та аналіз ефективності заходів, що
реалізовуються в рамках бюджетної політики, та коригувати стратегію
управління бюджетними ресурсами відповідно до зміни ситуації на фронті та в
економіці країни.

Таким чином, бюджетна політика України в час війни має бути націлена на
забезпечення національної безпеки та оборони, стабільності національної
економіки та конкурентоспроможності, соціального захисту населення та
ефективності бюджетного процесу. Для досягнення цих цілей необхідно
здійснювати раціональне використання бюджетних коштів, забезпечувати
прозорість та відкритість управління бюджетними коштами, збільшувати
доходну частину бюджету та зменшувати видатки на непріоритетні програми.
Важливим є забезпечення співпраці з міжнародними партнерами та отримання
фінансової та технічної підтримки з боку світових організацій [2].

В рамках бюджетної політики слід зосередитися на таких напрямках:
˗ фінансування оборонних витрат та розвитку військової техніки та

озброєння;
˗ збільшення інвестицій в інфраструктуру, особливо в ті території, що

зазнали збройної агресії;
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˗ розвиток малих та середніх підприємств, що зменшить залежність від
імпорту і забезпечить внутрішні ресурси;

˗ створення програм соціального захисту для ветеранів війни та інших
соціальних груп, які потребують особливої уваги;

˗ забезпечення фінансування науково-дослідних проєктів, спрямованих на
розвиток оборонних технологій, а також проєктів, спрямованих на підвищення
економічної конкурентоспроможності;

˗ підтримка регіонального розвитку та реалізація програм з метою
зменшення рівня бідності та безробіття на тимчасово окупованих територіях;

˗ реформування бюджетної системи з метою підвищення ефективності
витрачання бюджетних коштів [2].

Для успішного виконання цих завдань необхідно забезпечити високий
рівень управління бюджетними ресурсами, здійснювати регулярний моніторинг
та аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів, а також забезпечувати
відкритість та прозорість управління фінансами. Для збільшення дохідної
частини бюджету слід активізувати боротьбу з тіньовим сектором економіки та
збільшення оборотних активів. Крім того, необхідно здійснювати регулярні
перевірки ефективності державних програм та проєктів та здійснювати
раціональне планування бюджетних видатків [2].

Важливо забезпечити прозорість управління державними закупівлями, що
дозволить уникнути корупційних схем та зменшити залежність від імпорту.
Необхідно також забезпечити належний контроль за витратами державних
органів та установ, щоб уникнути непотрібних витрат.

Україна має намір розвивати співпрацю з міжнародними партнерами з
метою забезпечення фінансової та технічної підтримки для реалізації реформ та
модернізації економіки. Важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним
валютним фондом, Європейським союзом, США та іншими країнами, щоб
забезпечити належний рівень зовнішньої фінансової підтримки [3].

Україна повинна дотримуватися засад економічної стабільності та
фінансової дисципліни, а також здійснювати ефективну антикризову політику з
метою забезпечення сталого розвитку економіки та зменшення впливу війни на
господарську діяльність. Напрямки бюджетної політики в час війни повинні
враховувати виклики та потреби, що виникають у зв’язку зі збройним
конфліктом, а також дотримуватися засад ефективного витрачання державних
коштів та забезпечення фінансової стабільності. Це допоможе Україні зберегти
свої ресурси та забезпечити успішну реалізацію реформ та модернізацію
економіки.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Для бізнес-структур, що функціонують в нестабільному ринковому
середовищі, реалістична концепція діагностики ризику в принципі не може
базуватись на класичних принципах статичної імовірності, які передбачають
можливості необмеженого повторення одних і тих же подій в одних і тих же
вихідних умовах. У зв’язку з цим для вимірювання ризику в діяльності
економічних суб’єктів та управління процесом їх запобігання і зниження
повинен бути використаний особливий інструментарій вимірювання –
спеціальні шкали, показники, алгоритми. Науковці, які безпосередньо
займаються управлінням ризиком, відмічають, що якісні методи повинні
виконувати тільки допоміжну, доповнювальну функцію. Тому постійно триває
пошук відносно простих і, одночасно, достовірних кількісних методів
діагностики ризику.

Залежно від способу досягнення мети можна виділити два види цілей і
відповідних їм критеріїв оцінки: якісні та кількісні. Критерій оцінки якісних цілей
може набувати тільки двох значення: 0 – мета не досягнута (отримані результати
не приводять до досягнення мети); 1 – мета досягнута (результати сприяють
досягненню мети). Досить часто критерії оцінки якісних цілей задаються не
лише крайніми результатами, а й імовірністю досягнення мети за наявного
стану об’єкту. Такі види цілей більш характерні для одномоментних, статичних
подій і рідко зустрічаються в економічних системах, на відміну від технічних
(наприклад: виграш чи ні команди у спортивному матчі, прийом чи відмова
працівнику на роботу тощо).

Для економічних, соціальних систем (до яких відноситься і підприємство)
характерний другий вид цілей – кількісні. Вони полягають у прагненні
збільшити (або зменшити) значення певної величини, залежність якої від
фазових координат (фазова координата – точка відрахунку найкращого,
найгіршого чи середнього значення показника і відповідно стану системи; як
правило, використовуються значення 0, 1, 10, 100 та ін.). Прагнення до
збільшення (або зменшення) критерію оцінки у побудованій моделі повністю
замінює мету і відповідно менеджер працює лише з критерієм.

Можливість виділити єдиний критерій оцінки навіть окремої події чи операції
виникає лише зрідка. Щодо системи, то вона характеризується певним складом
своїх елементів (підсистемами, взаємозв’язками між ними, підпорядкованістю і
взаємним проникненням тощо) і відповідно великим комплексом факторів, що
формують її стан в певний момент часу і надалі впливають на позитивні чи
негативні (з точки зору суб’єкта) зміни.

Відповідно до класичної теорії ризику основною задачею є його мінімізація,
хоча цього постулату і сьогодні цього дотримуються деякі науковці: «…система
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управління ризиком являє собою сукупність взаємозв’язаних і взаємозалежних
елементів, кінцевою метою існування яких є мінімізація ризиків» [1]. Однак,
більшість сучасних авторів мають дещо іншу точку зору.  Вони вважають,  що
основним є оптимізація рівня ризику (відповідно величини доходу) або
доведення його величини до певної (допустимої) межі [2; 3]. На основі сучасних
розробок теорії ризику ми пропонуємо виділити дві цілі управління ризиками
підприємства. Перша (стратегічна) мета полягає у забезпеченні (збереженні)
стійкого розвитку підприємства. Стан функціонування підприємства,
зорієнтований лише на мінімізацію ризиків, забезпечує стійкість
функціонування об’єкта у поточний момент часу, але призводить до
погіршення цього стану у майбутньому через відставання у технічному,
технологічному, організаційному та інших аспектах, внаслідок ризику
невикористаних можливостей тощо. Стійкий розвиток передбачає наявність
сталої тенденції до покращення критеріальних показників діяльності.

Друга (поточна) мета передбачає утримання величини ризику у
допустимих для підприємства межах (границях). Границі ризику мають
об’єктивно-суб’єктивний характер, визначаються багатьма чинниками і можуть
бути таких видів: юридичні, обмежуючі рішення конкретного підприємства,
строки операцій (подій).

Юридичними параметрами обмежена діяльність кожного підприємства:
закони України, постанови Верховної Ради, укази президента, рішення
вищестоящих органів влади (міністерства, регіональні управління тощо)
встановлюють правила функціонування підприємства, багато з яких обмежують
виникнення ризикових ситуацій або величину їх наслідків (екологічні
нормативи, правила протипожежної безпеки, особливі умови для небезпечних
або шкідливих виробництв, розміщення резервних фондів банків в НБУ тощо).
Ці границі законодавчо закріплені, ігнорування або недотримання їх
призводить до карної чи адміністративної відповідальності. Границі ризику
також встановлюють рішення самого підприємства, які обмежують ті чи інші
сторони (сфери) його діяльності: лімітування по величині і термінах кредитів у
банківських установах, мінімальна величина резервного фонду підприємства.

Всі ризики обмежені термінами здійснення подій, які розтягуються іноді на
дуже великий період часу з різних причин (порушення в системі розрахунків,
неправильне оформлення документів, безвідповідальність контрагентів, форс-
мажорні обставини). Розподіл ризику в часі є важливим чинником границі
ризику в умовах ринкової економіки. Більшість подій підвладні минулому і
поточному ризику (в окремих випадках – майбутньому), необхідно врахувати, що
будь-який ризик зростає з часом: чим триваліший час перебігу подій, тим вищий
ризик.

Сучасне підприємство є відкритою системою, внутрішня стабільність
якого багато в чому залежить від умов, особливостей і тенденцій розвитку
зовнішнього середовища. Тому особливо важливим є дослідження проблеми
стабільності, стійкості функціонування підприємства, що є своєрідними
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індикаторами ефективності адаптаційних механізмів в умовах невизначеності
зовнішнього середовища, а, отже, подолання ризиків.

Стосовно діагностики діяльності підприємства поняття стійкості може
бути використане для характеристики стабільності його положення в умовах
нестабільного ринкового середовища. Можна виділити два напрями оцінки
стійкості: стійкість середовища і стійкість підприємства (об’єкта). Стійкість
підприємства – це такий стан матеріально-речовинної і вартісної структури
виробництва і реалізації продукції, така її динаміка, за якої забезпечується
стабільно високий результат функціонування підприємства. У основі
досягнення стійкості лежить принцип активного реагування на зміни
внутрішніх і зовнішніх факторів. Стійкість середовища розглядається в
контексті їх стабільності, детермінованої дії факторів, що визначають базові
характеристики стану.

Виходячи із рівня управління (в т.ч. діагностики) і поклавши за основу
дослідження стан функціонування підприємства, можна виділити, відповідно,
внутрішню (мікро-) та зовнішню (мега-, макро- та мезо-) стійкість. Внутрішня
стійкість – це такий загальний стан функціонування підприємства як системи,
при якому забезпечується стабільно високий результат діяльності. В основі
його досягнення лежить принцип активного реагування на зміну внутрішніх і
зовнішніх факторів ризику. Зовнішня стійкість (відповідно, на мега-, макро- та
мезорівнях) обумовлена стабільністю економічного середовища (окремих його
елементів як складових надсистеми світової економіки), у рамках якої
здійснюється діяльність підприємства. Вона досягається відповідною системою
управління економікою в масштабах галузі, регіону, країни та світової
економічної системи в цілому. Таким чином, механізм управління ризиками
сучасного підприємства спрямовується на оптимізацію співвідношення усіх
елементів.

Грамотно побудована система управління ризиками дозволяє підприємству
досягти таких результатів: підвищити керованість бізнесу; скоротити можливе
шахрайство; поліпшити якість управлінських рішень, що приймаються;
підвищити ефективність прогнозування, у тому числі шляхом накопичення
інформаційної бази за існуючими ризиками; надати працівникам підприємства
набір зрозумілих критеріїв для оцінки можливих ризиків. Окрім того,
інтегроване управління ризиками із самого початку функціонування забезпечує
позитивний зовнішній ефект; сама лише присутність системи підвищує
привабливість і прозорість підприємства для акціонерів, впливає на кредитний
рейтинг, демонструє відповідність управління підприємством кращим сучасним
тенденціям. Зрештою, основна перевага впровадження системи управління
ризиками – це підвищення конкурентоспроможності та капіталізації
підприємства.
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ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ОБМІННОГО КУРСУ ТА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Окрім значних труднощів, зумовлених військовою агресією росії
(руйнування критичної інфраструктури, перешкоди для експорту, масштабний
відплив іноземного капіталу, загальна невизначеність щодо інвестиційних
рішень тощо), серйозну проблему для бізнес-середовища становить поведінка
обмінного курсу, який по сьогодні залишається важливим орієнтиром для
ціноутворення та головним елементом трансмісійного механізму монетарної
політики [1, c. 20-40]. Всупереч багатьом песимістичним очікуванням, вдалося
уникнути значного знецінення гривні, як це трапилося в 2008-2009 та
2014-2015 рр. Cтаном на осінь 2022 р. офіційний обмінний курс знизився до 37
грн/дол або на 36 % порівняно з довоєнним рівнем, що набагато менше, ніж під
час попередніх кризових явищ (рис. 1).

Рис. 1. Обмінний курс «гривня/долар» та номінальний ефективний
обмінний курс (індекс, 2015=100), 1995-2022 рр. [2]

Водночас, номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК), що враховує
обмінні курси країн – торговельних партнерів, лише незначно перевищує рівень
цього показника наприкінці 2017 р. Такий вислід природно пояснити
надходженням значних обсягів іноземної допомоги, але не менш важливими
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могли бути інституційні перетворення останніх декількох років, що мали
стабілізуючий вплив на вітчизняний валютний ринок. Зокрема, структурне
оздоровлення банківської системи, яке розпочалося у розпал світової
фінансової кризи 2008-2009 рр. і набуло логічного завершенняв 2015-2016 рр.,
значною мірою полегшило адаптацію до кризових явищ під час пандемії Covid-
19, а також після початку повномасштабної агресії з боку росії (лютий 2022
р.).Для оцінки чинників волатильності обмінного курсу гривні за квартальними
даними 2002-2022 рр. використано статистичну модель GARCH (1,1).
Приймається, що динаміку НЕОК визначає залежність від власних значень (з
лагом у квартал) і світових цін на метал. Натомість, волатильність НЕОК
залежить від фіктивної змінної для кризових явищ та окремих компонент
Індексу економічної свободи від американської неприбуткової організації
Heritage Foundation [4], що характеризують структурні та інституційні
особливості національної економіки, а також якість економічної політики. До
структурних компонент можна віднести субіндекси свободи підприємницької
діяльності, зовнішньої торгівлі та фінансових ринків, а інституційні риси
економіки характеризують такі субіндекси, як інвестиційний клімат, захист
майнових прав, ефективність судової системи, характер ринку праці. Якість
монетарної політики і стан фіскального сектора мають безпосередній стосунок до
економічної політики, включно з формуванням очікувань обмінного курсу
гривні.

Не вдаючись у технічні деталі оціненої моделі GARCH (1,1), отримані
результати показують досить оперативне зниження волатильності обмінного
курсу гривні від початку 2022 р. (рис. 2).

Рис. 2. Волатильність номінального ефективного обмінного курсу на
підставі емпіричних оцінок моделі GARCH (1,1) (власні розрахунки)

У попередні роки підвищену волатильність обмінного курсу помітно під
час згаданих вище кризових явищ 2008-2009 і 2014-2015 рр. Дещо несподівано
волатильність обмінного курсу в 2020-2021 рр. виявилася вдвічі вищою (це може
пояснюватися неочікуваним характером пандемії Covid-19 та побоюваннями
щодо стану світової економіки). Добре, що в першій половині 2022 р.
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волатильність обмінного курсу оперативно знизилася. Це може бути наслідком
переходу до фіксованого обмінного курсу гривні й запроваджених обмежень
валютного ринку, а також значних надходжень іноземної валюти (станом на
кінець 2022 р. валютні резерви НБУ перевищили рівень на початок російської
агресії), що стало своєрідним номінальним «якорем» для учасників валютного
ринку.

Втім, після завершення військових дій і нормалізації економічного життя
можна сподіватися на більшу волатильність обмінного курсу за умов
недостатніх валютних резервів НБУ та підвищеної вразливості широкого загалу
до подій на валютному ринку, що вимагатиме адекватного реагування, причому
не лише за допомогою стандартного інструментарію монетарної політики, але й
у ширшому контексті заходів, які характеризують поняття економічної
свободи.

Як це показують отримані емпіричні оцінки, волатильність обмінного
курсу гривні помірковано інерційна (лаговий коефіцієнт для стандартного
відхилення становить 0,4) і обернено залежить від помилки прогнозу обмінного
курсу, що має стабілізаційні властивості. З-поміж оцінених інституційних
чинників волатильність НОЕК зростає внаслідок більшої свободи
підприємницької діяльності, тоді як протилежний ефект мають кращий
інвестиційний клімат та вища якість монетарної політики. Якщо сприятливий
вплив чинників інвестиційного клімату (рівноправне трактування місцевих й
іноземних інвесторів, прозорість інвестиційного законодавства, володіння
землею та іншими активами, послаблення валютного контролю, обмеження на
репатріацію прибутків) і стану монетарної сфери (низька інфляція, відсутність
адміністративних маніпуляцій з ціноутворенням) цілком очікуваний, то прямий
зв’язок між свободою підприємницької діяльності та волатильністю НЕОК
викликає застереження щодо ризиків поспішної лібералізації бізнес-середовища.

Отримані нами результати не слід розглядати аргументом на користь
обмеження свободи підприємницької діяльності, адже лібералізація
внутрішнього ринку дозволяє активізувати механізми конкуренції і, таким
чином, сприяти не лише відновленню економіки, а й становленню економіки
європейського зразка. Йдеться про те, що відповідні дії мають бути
поступовими і добре синхронізованими з іншими інструментами економічної
політики. Оскільки супутня волатильність обмінного курсу перешкоджатиме
економічному зростанню, заходи щодо більшої свободи підприємницької
діяльності (кращий доступ до електричних мереж, надійне страхування
комерційних ризиків, менш обтяжливі адміністративні регулятори тощо) доречно
підтримати зміцненням судової системи (ще один компонент економічної
свободи), що важливо для підсилення сприятливого ефекту від поліпшення
інвестиційного клімату.

Відновлення економічного зростання в Україні істотно залежить від
здатності створити по-справжньому конкурентне середовище для
підприємницької діяльності і скористатися результуючим підвищенням
ефективності реального сектора для зниження витрат виробництва, а відповідно -
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здешевлення продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Відповідні
можливості нами продемонстровано на прикладі вітчизняних цін на пальне, які
не виявляють корегування в бік зниження після здешевлення цін на сиру нафту
на світових ринках [3, с. 57-64]. Очевидно, що зауважений брак належної
гнучкості цін у бік зниження становитиме серйозну перешкоду для
післявоєнного відновлення ділової активності. З іншого боку, намагання
нейтралізувати наслідки надмірно високих внутрішніх цін за допомогою
девальвації гривні лише відкладатиме у часі відновлення докризового рівня
ВВП.

Проведене дослідження підсилює аргументацію на користь подальшого
підвищення якості монетарної політики як чинника обмеження волатильності
обмінного курсу гривні. Зі свого боку, це сприятиме поліпшенню
інвестиційного клімату, що допомагатиме залученню іноземного капіталу та
підтриманню достатніх валютних резервів. Потенціал обох компонент
економічної свободи далеко не вичерпано, але, передусім, це стосується заходів
щодо поліпшення інвестиційного клімату. За даними 2022 р., якість монетарної
політики в Україні оцінено на рівні 71,2 бала, що ненабагато гірше, ніж у
країнах-сусідах: Польща -79,1 бала, Румунія - 78,8 бала, Словаччина - 75,5 бала,
Угорщина - 78,5 бала, Чехія - 79 балів [4]. Інвестиційний клімат для України –
35 балів, ефективність судової системи – 31,4 бали. Відставання за показником
свободи підприємницької діяльності дещо більше. Відповідні показники
згаданих вище країн перебувають у межах від 71,4 (Румунія) до 78,7 бала
(Польща), що можна порівняти з нашим показником - 61,1 бала. Проте,
найбільше відставання маємо за показником інвестиційного клімату.
Вітчизняний показник на рівні заледве 35 балів значно нижчий від значень для
Румунії і Чехії - 70 балів, Словаччини - 75 балів, а тим паче Польщі та
Угорщини - 80 балів.

Підсумовуючи отримані оцінки волатильності обмінного курсу, бачимо,
що цей показник зростає під час заходів, спрямованих на підвищення ступеня
свободи підприємницької діяльності. Натомість, протилежними є наслідки
поліпшення інвестиційного клімату та якості монетарної політики.
Орієнтуючись на показники сусідніх країн Центральної і Східної Європи,
найбільший потенціал щодо обмеження волатильності обмінного курсу мають
заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості. Зусилля щодо щодо
більшої свободи підприємницької діяльності, які важливі у контексті
економічного зростання, але підвищують волатильність обмінного курсу,
доречно доповнити зміцненням судочинства, що важливо для підсилення
сприятливого ефекту від поліпшення інвестиційного клімату.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Роздрібна торгівля є кінцевою ланкою в процесі руху товарів від
виробників до споживачів. Вона забезпечує перетворення товарів та послуг на
гроші, адже саме в процесі роздрібної торгівлі відбувається перехід товарів зі
сфери обігу в сферу споживання. Роздрібна торгівля – це одна із форм
господарсько-торговельної діяльності, яку здійснюють суб’єкти
господарювання, і, водночас, форма організації товарного ринку. Вона є
невід’ємною складовою внутрішньої торгівлі.

Для роздрібної торгівлі характерні такі ознаки:
˗ є самостійною, ініціативною, здійснюваною на власний ризик діяльністю

юридичних та фізичних осіб з метою отримання прибутку;
˗ головним змістом торговельної діяльності є продаж товарів, при цьому

можуть виконуватися супутні роботи й надаватися різноманітні послуги;
˗ товари реалізуються безпосередньо громадянам або іншим кінцевим

споживачам для особистого некомерційного використання;
˗ реалізація товарів здійснюється за готівку або іншими, прирівненими до

неї платіжними засобами (кредитні картки банків, перерахування з рахунків
вкладників банків тощо).

Роздрібна торгівля є однією з провідних галузей економіки України,
лідируючою як за кількістю суб’єктів господарювання, так і за чисельністю
зайнятих працівників. За даними Державної служби статистики, станом на 2021
рік підприємства у сфері торгівлі займають 36,7 % від загальної кількості усіх
суб’єктів господарювання, у ній зайнято 25,8 % від загальної чисельності
працюючих. Роздрібна торгівля сприяє підтримці вітчизняних виробників,
підвищенню їх конкурентоспроможності та наповненню бюджету країни.

У табл. 1 наведені основні показники роздрібної торгівлі в Україні за 2017–
2021 роки.

Згідно зі статистичними даними, роздрібний товарооборот протягом
досліджуваного періоду демонструє позитивну динаміку. Його зростання було
сповільнене у 2020 році, що пов’язано з карантинними обмеженнями, які діяли
в цей період. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту має
хвилеподібний характер. Найбільший його приріст спостерігався у 2019 році.

До початку війни сектор роздрібної торгівлі був одним з
найприбутковіших в економіці України. Дохід рітейлу у 2021 році склав 9,4
млрд дол. Після 24 лютого кількість магазинів зменшилась на 29 %, через
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півроку цей відсоток становив 17 %, тобто спостерігається позитивна динаміка
збільшення кількості працюючих магазинів.

Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності підприємств

роздрібної торгівлі в Україні за 2017–2021 рр. (складена на підставі [1)]
Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.

Оборот роздрібної торгівлі,
млн грн 815344,3 930629,2 1094045,8 1201624,0 1443832,9

Роздрібний товарооборот
підприємств роздрібної торгівлі
(юридичних осіб), млн грн

586330,1 668369,6 793479,2 868283,3 1044516,5

Індекс фізичного обсягу
роздрібного товарообороту,
% до попереднього року

106,0 105,8 111,4 107,2 110,9

Частка продовольчих товарів у
роздрібному товарообороті, % 39,8 43,3 42,4 44,2 43,1

Частка непродовольчих товарів у
роздрібному товарообороті, % 60,2 56,7 57,6 55,8 56,9

За даними Державної служби статистики, обсяг роздрібної торгівлі у 2021
році зріс на 10,9 %, але через війну сфера торгівлі зазнає збитків, які на початок
червня 2022 року становлять вже 50 млрд грн.

Разом із втратами рітейлу бюджетні надходження також впали. Так, у
період за січень-травень 2022 року сума сплачених податків становила $361
млн, що на 23 % менше, ніж за аналогічний період 2021 року: тоді ця сума
становила $452 млн. Загалом минулого року галузь заплатила близько $1,1
млрд податків і зборів до бюджетів усіх рівнів [2]. За перші п’ять місяців війни
провідними компаніями було сплачено близько 15 млрд грн податків. Деякі
підприємства сплатили податки наперед, щоб таким чином підтримати
економіку країни.

Центр розвитку інновацій спільно з Офісом з розвитку підприємництва та
експорту й національним проєктом «Дія.Бізнес» провели аналіз розвитку
підприємництва в Україні.

Протягом 5 місяців повномасштабної війни реєстрація нового бізнесу
продовжує демонструвати позитивну динаміку відновлення, яка розпочалася у
квітні. Кількість новозареєстрованих суб’єктів господарювання зростає
щомісяця – з 15 тис. у квітні до понад 22 тис. у липні. КВЕД «Оптова та
роздрібна торгівля; ремонт транспорту» займає лідируючі позиції з кількості
новостворених ФОПів та становить 21799 при загальній кількості 64769, тобто
торгівля становить 33,7 % від загального числа ФОП [2].

З початком повномасштабного вторгнення сектор торгівлі зіштовхнувся з
низкою проблем.

1. Проблеми з логістикою. Станом на травень 2022 року пошкоджено 23573
км доріг, 289 автомобільних мостів, 6,3 тис. км залізничних колій та 41
залізничний міст [3]. Діяльність морських портів на початку війни була
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вимушено припинена, що мало значний негативний вплив і на зовнішню
торгівлю України.

2. Труднощі постачання товарів. До початку повномасштабної війни велика
частина галузевих складів знаходилася в Київській області (близько 70–80 % від
загальної кількості таких складських  приміщень). Після початку війни компанії
були вимушені перевезти запаси товарів, які залишилися на складах, у західні
області. І якщо склади в Київській області досягали десятків тисяч квадратних
метрів, то в інших областях не було в наявності таких площ. Через це
постраждали ланцюги постачання та збільшилася вартість перевезень. Велика
кількість компаній була змушена відмовитися від зберігання товарів на складах,
що пов’язано не лише з дефіцитом складських приміщень, а й з чинником
безпеки, адже скорочення залишків на складах мінімізує втрати від можливої
ворожої атаки.

2. Скорочення попиту. На початку війни виник ажіотажний попит на
продукти харчування та товари першої необхідності. В торговельній мережі
«Епіцентр» зазначають, що продаж продуктів харчування в березні та квітні
2022 року був в 2,5 рази більшим, ніж у той самий період попереднього року.
Найбільший попит був на товари з великим терміном придатності: консерви,
олію, макаронні вироби, борошно тощо. Але при цьому знизився попит на інші
товари. За даними «Епіцентра», в перші місяці війни попит на меблі скоротився
на 57 %, на різні види підлоги – на 66 %, на будівельні матеріали – на 47 % [4].
Скорочення попиту також пов’язане зі зниженням купівельної спроможності
населення через зростання цін та втрату робочих місць.

3. Нестача кадрів. За даними ООН, на 1 травня 2022 року з України виїхало
близько 5 млн українців, ще 7,7 млн громадян стали внутрішньо переміщеними
особами. Це спричинило нестачу кадрів не лише в торгівлі, а й в інших галузях
економіки. У сфері торгівлі дефіцит кадрів – це постійне явище, але,
враховуючи рівень міграції населення і те, що велику частку мігрантів
становлять жінки, великий відсоток яких задіяний у торгівлі, ситуація набула
серйозного характеру. Також через фінансові проблеми багато підприємств
неспроможні виплачувати повну заробітну плату працівникам. Так, за даними
НБУ, на липень 2022 року в умовах скороченої зарплати працює 27 %
персоналу; перебувають у вимушеній відпустці – 20 %; потрапили від
скорочення – 20 % працівників. У найбільших компаніях рітейлу кількість
співробітників зменшилася з 271308 у травні 2021 року до 248072 у травні 2022
року.

4. Обмежені фінансові ресурси, відсутність інвестицій. В дану категорію
можна віднести дефіцит оборотних активів, високі витрати на орендну плату
тощо.

5. Збитки, завдані військовим діями. Зруйновані будівлі, складські
приміщення, магазини; втрата основних засобів; збитки товарним запасам в
торговельних точках та складських приміщеннях тощо.

Згідно спільного дослідження Асоціації рітейлерів України та Ukrainian
council of shopping centers, найбільше збитків за перші два місяці війни зазнали
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такі сфери торгівлі: 30,249 млрд грн (60 %) – продукти харчування; основні
збитки спричинені пошкодженнями приміщень; 5,833 млрд грн (11 %) – одяг,
взуття; основні втрати припадають на товари на складі; 3,592 млрд грн (7 %) –
електроніка та побутова техніка та 1,182 млрд грн (2 %) – ювелірні вироби [5].

Поряд з тим, роздрібна торгівля є інвестиційно привабливою сферою
діяльності. Інвестиційна привабливість розглядається як доцільність вкладення
вільних грошових коштів.

Ряд дослідників у визначенні інвестиційної привабливості відзначають
важливість оцінки рівня інвестиційної привабливості країни, галузі та регіону.
Інші науковці розглядають інвестиційну привабливість як наявність умов
інвестування, які визначаються фондовими та фундаментальними показниками
і дозволяють потенційному інвестору з великою ймовірністю розраховувати на
ефективність вкладень в обраній інвестиційній стратегії. Інвестиційну
привабливість трактують також як комплексну характеристику об’єкта
інвестування, яка відображає конкурентний потенціал, інвестиційну та
соціальну ефективність.

Підвищуючи рівень інвестиційної привабливості та залучаючи
потенційних інвесторів, у роздрібній торгівлі буде можливість більш якісно
модернізувати технологічний процес, розширити масштаби діяльності,
покращити якість товарів, послуг та обслуговування, умови праці персоналу,
підвищити ефективність використання торговельного обладнання, скоротити
витрати на логістику та зберігання продукції, що призведе до подальшого
збереження передових позицій на ринку та динамічного розвитку.

Отже, роздрібна торгівля – це галузь, що розвивається та має великі
перспективи для майбутнього зростання. Для пожвавлення роздрібної торгівлі
необхідно впроваджувати інновації, підвищуючи рівень інвестиційної
привабливості галузі, застосовувати оновлені інструменти взаємодії,
консолідації, інтеграції та автоматизації, що дозволять підвищити ефективність
ведення роздрібного бізнесу.

Держава повинна стимулювати розвиток роздрібної торгівлі шляхом
державної підтримки, покращення інвестиційного клімату в галузі, сприяти
поліпшенню розвитку споживчого попиту населення. Дії держави повинні
сформуватися в чітку стратегію розвитку торгівлі.
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Тюх Т. І., Сивч Ю.
Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

ОБЛІКОВА СТАВКА НБУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-
СТРУКТУР В УКРАЇНІ

На успішний розвиток бізнес-структур в Україні впливає не лише вдало
реалізована бізнес-ідея та зовнішні соціально-економічні чинники.  Загалом,  на
економіку і на підприємців діють державні регулятори в руках НБУ.  Одним із
вагомих його інструментів є облікова ставка НБУ.

Облікова ставка – це відсоткова ставка, за якої Національний банк України
надає кредити комерційним банкам.  При збільшенні чи зменшенні цього
показника коригуються відсоткові ставки на кредити та депозити для бізнеса  i
для громадян.  Саме тому питання вивчення впливу облікової ставки на
економічні процеси є вкрай необхідним та актуальним.  Метою даної роботи є
дослідження впливу облікової ставки на економіку країни.  Дослідження
питання облікової ставки у своїх наукових працях висвітлюють такі вчені,  як:
Дж.  Сінкі,  П.  Роуз,  Б.  Едвардс,  К.  Редхерд,  В.  Вітлінський,  Л.  Кіндрацька,
В. Стельмах, В. Міщенко та багато інших.

Рівень облікової ставки є досить важливим інструментом,  який
визначається НБУ.  За його допомогою створюються оптимальні умови для
економічного росту країни, а також стримується інфляція.

До основних економічних показників, на які впливає облікова ставка НБУ,
можна віднести:

˗ рівень інфляції  –  завдяки обліковій ставці відбувається регулювання
кількості вільних грошей на ринку і визначається рівень інфляції;

˗ курс валют – при збільшенні облікової ставки автоматично підвищуються
відсоткові ставки за кредитами і депозитами.  Приріст інвестицій в економіку
сприяє зміцненню курсу національної валюти,  і як результат  –  вона починає
рости;

˗ темп економічного росту  –  зниження облікової ставки призводить до
зменшення відсотків за кредитами,  а,  отже,  це вигідно для підприємців,  які
одержують додаткові кошти на розвиток своєї фірми.  В цей час відбувається
пожвавлення економічних процесів у країні.

Динаміку рівня облікової ставки у період з  05.06.2019  р.  –  08.12.2022  р.
можна представити за допомогою рис. 1.

Як бачимо з рис.  1,  розмір
облікової ставки у  2023
році прогнозовано буде
складати  25  %.  Наразі
банки кредитують надійних
клієнтів з високим
кредитним рейтингом та під
заставу.
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При цьому відсоткова ставка кредитів досягала 35 % річних. А ті клієнти,
які не мали чистої кредитної історії, отримують кредитні кошти під 40-45 %
річних. Саме за таких умов важко очікувати росту економічної діяльності серед
малих та середніх підприємств.

Коли гривня слабшає відносно інших валют, то НБУ намагається
збільшити облікову ставку. За таких умов стає вигідним оформити депозит у
банку і одержати гарантований дохід.

Коли облікова ставка НБУ піднімається, економіка відчуває дефіцит
грошей. В цей час проходить обмеження кредитування, бо кредити на розвиток
бізнесу стають невигідними через високу відсоткову ставку. До того ж
населення починає тримати гроші на депозиті, відмовлятися від покупок, а,
отже, попит на товари та послуги падає. Відбувається занепад економіки.

За умови зниження облікової ставки банки знижують відсотки на
депозитах. Споживачі починають відмовлятися зберігати гроші на рахунках і
починають більше витрачати. Попит на товари та послуги збільшується. А,
одночасно, і ціни на них. Зростання цін призводить до збільшення рівня
інфляції. Отже, чим вище облікова ставка, тим нижча інфляція. І навпаки.

Таким чином, збільшення або зменшення облікової ставки НБУ негативно
відображаються на господарській діяльності будь-якого діючого підприємства,
адже вони зупиняють економічний ріст: підприємцям важко розвивати та
розбудовувати свій бізнес через брак коштів і дороговартісні кредити. Поряд з
цим, важко утриматися на діючому рівні та зберегти попит споживачів, які
намагаються максимально відмовитися від покупок товарів та послуг. Крім
того, треба пам’ятати, що облікова ставка НБУ є важливою складовою
договірної політики підприємства. Від рівня облікової ставки залежать суми
штрафів, пені та інших платежів за недотримання договірних зобов’язань.
Таким чином, знання рівня облікової ставки потрібне для правильного
розрахунку таких платежів, як: розмір пені та штрафу за порушення трудового,
цивільного, господарського, земельного та іншого законодавства; неустойки за
договорами; заборгованості контрагента; компенсаційні виплати для бізнесу;
відсотки за інвестиційні податкові кредити; податкові бази.

За допомогою облікової ставки Нацбанк регулює, контролює та
встановлює для гравців грошово-кредитного ринку, зокрема, й банків,
мінімальну вартість,  в межах якої кошти будуть залучені та розміщені,  тобто
депозитні ставки не можуть бути меншими від облікової ставки. Відповідно, і
кредитні ставки для збереження маржинальності послуги, виходять з рівня
облікової ставки.

Однак, бізнес має розуміти:
˗ завдяки рівню облікової ставки 25 % ставки по депозитах мають

збільшитися в межах до 20 %, але при цьому і ставки за кредитами зростуть до
25 % відповідно. Це не стосується державних програм кредитування «5–7–9
%», а також пільгового кредитування на купівлю першого житла;

˗ необхідно звернути увагу на додаткові можливості збільшення
фінансування шляхом отримання гранту або ж скорочувати операційні видатки;
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˗ потрібно здійснити пошук іноземних інвесторів для розвитку та
розширення своєї підприємницької діяльності, оскільки в переважній більшості
країн, зокрема, Західної Європи, облікова ставка є суттєво нижча, отже, кошти
будуть дешевшими;

˗ у разі стабілізації ситуації в економіці, зростання вітчизняного експорту
Нацбанк швидко знизить облікову ставку. Тому підприємцям рекомендується
постійно здійснювати моніторинг ситуації в країні, вивчати й аналізувати
декілька джерел інформації і, звісно, намагатися втриматися на плаву й вижити
у важкі часи.

У будь-якому разі збереження облікової ставки на колишньому рівні
говорить про те, що ситуація не погіршується, а залишається під контролем. А,
отже, підприємцям у період воєнного стану варто реально оцінювати свої
власні сили та зачекати з ризикованими проєктами.

Шведа Н. В., Гладун О. Ю.
Науковий керівник: Чабанюк О. М., к.е.н., доц.
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ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
	

Необхідною умовою формування ринкової економіки є ефективне
регулювання та розбудова повноцінного валютного ринку в державі з усіма
засобами стимулювання роботи суб’єктів господарювання у зовнішньо-
економічній сфері. Важлива роль належить розробці та ефективній реалізації
центральним банком повноцінної валютної політики, що охоплює вплив на
валютні відносини і є найважливішим елементом у загальній системі підтримки
фінансової, макроекономічної стабільності та економічного зростання. 	

Політичні та економічні зв’язки між країнами, поєднані рухом грошових
коштів, вивезенням та ввезенням капіталу, пов’язані з оплатою товарів та
послуг. Зміст валютних відносин у міжнародних зв’язках визначає саме цей рух
коштів. Роль валюти у світовій економічній системі визначають: поглиблення
міжнародного поділу праці, інтегрування національних господарств у світову
економічну систему, глобалізація економічних процесів та формування
світового ринку [1, с. 60–61].	

Органічну складову економічної політики держави визначає зміст
стратегічних завдань її валютної політики в цілому. Завданнями валютної
політики держави є: стабілізація рівня цін, забезпечення високого рівня
зайнятості у державному господарстві, стабілізація економічного зростання, ін.	

Незалежно від того, що валютна політика є невід’ємною частиною
макроекономічної політики держави, вона має ряд своїх завдань. Такими
специфічними завданнями валютної політики є:	

˗ сприяння нормальній організації грошового обігу;	
˗ обмеження можливостей суб’єктів господарювання;	
˗ підтримання стабільного рівня курсу валюти на грошовому ринку;	
˗ лібералізація;	
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˗ оперативне регулювання платіжного балансу;	
˗ створення адекватних правових умов організації валютних відносин.	
На трьох основних рівнях (рівень підприємств, рівень держав,

міждержавний рівень) відбувається процес реалізації валютної політики, всіх
учасників валютних відносин можна віднести до суб’єктів валютної політики.	

Найважливішим у формування і реалізації валютної політики на
національному рівні є процес, що здійснюється державою в особі центрального
банку країни. При здійсненні банком, як головним органом регулювання
економіки, своїх функцій існує тісний зв’язок між валютною та грошово-
кредитною політикою [2, с. 158–160]. Цей взаємозв’язок визначається тим, що:	

˗ центральним банком проводяться грошово-кредитна та валютна політика;	
˗ стратегічним цілям грошово-кредитної політики центрального банку

відповідають стратегічні завдання валютної політики;	
˗ центральний банк використовує ряд інструментів грошово-кредитної

політики для реалізації завдань валютної політики.	
Самостійним напрямом діяльності центрального банку є валютна політика:

для її реалізації поряд із загальними інструментами монетарної політики
використовують цілий ряд специфічних інструментів, спрямованих на
регулювання валютного ринку: девальвація; інтервенція; диверсифікація
валютних резервів; ревальвація; валютне обмеження.

Валютна політика має поділ на два основні види, які мають важливе
значення для досягнення її цілей: короткострокова (поточна); довгострокова
(структурна).	

Необхідною умовою для успішного проведення валютної політики
держави є не лише її зв’язок з грошово-кредитною політикою центрального
банку України, а й з тими завданнями, що ставляться перед економічною
політикою держави, її бюджетною, зовнішньоекономічною та податковою
політикою, адже все це позначається на валютних відносинах.	
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 ВІТЧИЗНЯНИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:
МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

З початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію
України 24 лютого 2022 року весь суспільний та державний механізм зазнав
вимушених змін. Такі зміни та виклики не оминули й економіку України,
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зокрема, й вітчизняний бізнес. Так, серед негативних факторів, що впливають
на нормальний розвиток бізнесу в умовах воєнного стану є:

1) відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на
внутрішньому ринку;

2) непередбачуваність розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому
ринку;

3) відсутність достатнього капіталу;
4) непередбачувані дії держави, які можуть погіршити стан бізнесу;
5) недоступність кредитних коштів, зокрема, програми «5–7–9 %», кредити

під 0 %;
6) руйнування ланцюгів постачань;
7) неефективна, тривала, дорога логістика [2].
Економічна стабільність України залежить, насамперед, від платників

податків, які продовжують працювати. Запроваджені податкові зміни дають
можливість суб’єктам господарювання економити кошти на сплаті податків та
інвестувати їх у подальшу господарську діяльність і, таким чином,
підтримувати та розвивати її. Водночас, суб’єкти господарювання мають
підтримувати українську економіку та, за можливості, сплачувати податки (на
добровільній основі) та наповнювати бюджет, щоб держава виконувала свої
функції. Адже система оподаткування суб’єктів господарювання, з одного боку,
має бути спрямована на стимулювання підприємницької діяльності в сучасних
реаліях, з іншого – на подальше наповнення державного та місцевих бюджетів
за рахунок податкових надходжень від підприємств [1, c. 5].

Розвиток бізнесу в умовах воєнного стану – це процес, який несе в собі
велику кількість невизначеностей і ризиків, але війна – не перший виклик для
українського бізнесу. Щоб стимулювати такий розвиток, держава надала
українським підприємцям ряд можливостей. Перш за все, це – створення
сприятливих умов для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі компенсація
роботодавцю витрат на оплату праці кожної працевлаштованої особи з числа
переселенців, а також тимчасове переміщення підприємств з регіонів, які
постраждали під час війни, до західних областей України [3].

За рахунок фінансової підтримки підприємців держава також запустила
програму державних грантів для бізнесу «eRobota», кошти від якої дозволять
кожному, хто має бажання, навички, розпочати власну справу чи розширити її.
Крім того, із запровадженням воєнного стану з’явилася можливість сплачувати
єдиний податок у розмірі 2 % з обороту для ФОП та отримувати безвідсотковий
кредит за державною програмою «5–7–9 %» [3].

Новації та ініціативи в умовах воєнного стану з’явилися і в сфері
експортної діяльності. Так, Офіс розвитку підприємництва та експорту запустив
оперативну платформу з актуальною інформацією для українських експортерів,
які готові постачати свою продукцію за кордон у воєнний час. Також стала
доступна кредитна програма для фінансування українських експортерів, які
через повномасштабне вторгнення потребують додаткового фінансування для
виконання експортних контрактів [3].
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Крім вищезазначених програм, за підтримки Міністерства цифрової
трансформації України створено багато платформ і маркетплейсів, які
полегшують ведення бізнесу в багатьох аспектах. Оцінюючи нові можливості
для розвитку українського бізнесу, можна констатувати, що підприємці
отримали багато привілеїв для того, щоб розпочати нову діяльність або
вдосконалити існуючу.

Під час розвитку бізнесу в умовах воєнного стану підприємці мають
коригувати бізнес-плани залежно від специфіки ситуації. При невизначеності,
перш за все, потрібно подолати паніку і налагодити контакт зі своєю командою.
Далі, перед етапом створення бізнес-плану, необхідно реально оцінити свої
сили, перш за все, проаналізувавши ситуацію, розрахувати наявні кошти та
оптимізувати витрати. Однією з головних цілей під час планування бізнесу в
умовах воєнного стану має стати мінімізація звільнень.

Отже, в умовах воєнного стану вітчизняні суб’єкти господарювання
захищають економічну безпеку держави на економічному фронті. Тому
створення сприятливих умов для стимулювання організації та ведення бізнесу
будь-якого розміру та організаційно-правової форми в Україні є одним із
ключових завдань уряду держави. Стимулювання державою розвитку бізнесу
має зменшити проблеми їх функціонування та забезпечити швидку адаптацію
до нових реалій.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА

Організаційна структура виступає кістяком будь-якої системи управління.
Без неї та управлінського персоналу, який завдяки наявності організаційної
структури реалізує певні функції, управління неможливе взагалі.

Сучасний контент економічного управління передбачає наявність і
використання певної техніки управління, до якої відноситься ПК, комунікаційні
мережі, Інтернет тощо. Технологія управління виступає як процес прийняття і
реалізації управлінських рішень і в такому вигляді безумовно потрібна для
забезпечення фінансової безпеки підприємства.

До складу механізму управління фінансовою безпекою підприємства слід
включати критерії оцінки рівня фінансової безпеки. Їхня наявність дає
можливість якісно і кількісно оцінювати рівень фінансової безпеки на тому чи

https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-survey-results/
https://business.diia.gov.ua/wartime
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іншому підприємстві. Наявність сукупності певних критеріїв оцінки рівня
фінансової безпеки підприємства пов’язана з необхідністю, по-перше,
обґрунтувати доцільність формування і наступного розвитку системи
управління фінансовою безпекою підприємства і, по-друге, своєчасно виявляти
загрози ефективній фінансовій діяльності і відповідним чином впливати на
зниження рівня їхнього впливу або повне усунення.

Усі наведені елементи пов’язані між собою і складають єдиний механізм
управління фінансовою безпекою підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства

Підсистема управління фінансовою безпекою підприємства не буде
ефективно функціонувати без певного власного забезпечення, спираючись на
яке стане спроможною виконувати свої функції. Враховуючи це, вона повинна
мати:

1) нормативно-правове забезпечення: сюди включаються як законодавчі і
нормативні акти державного регулювання, так і норми, накази, інструкції,
вимоги, статутні положення, методики діяльності із забезпечення фінансової
безпеки на самому підприємстві. Усі вони є обов’язковими для виконання на
даному підприємстві і мають забезпечувати керівництво і персонал в ході
виконання своїх обов’язків в процесі управління фінансовою безпекою;

2) організаційно-методичне забезпечення: для цього потрібна відповідна
організаційна структура, яка включає самі підрозділи, сукупність взаємозв’язків
підрозділів між собою, всіх керівників і персонал, які відповідають за рівень
фінансової безпеки на підприємстві. Для забезпечення фінансової безпеки

Техніка і технологія управління ФБП

Організаційна структура

Функції Фінансові
інтереси і

задачі

здійснює визначає

Принципи

до
де

рж
ує

ть
ся

Ф
ор

му
ва

нн

Фінансові
за

ст
ос

ов
ує

Методи управління

ви
ко

ри
ст

ов
ує

Критерії оцінки ефектив-
ності управління ФБП

Критерії оцінки
рівня ФБП

ви
ко

ри
ст

ов
ує

ви
ко

ри
ст

ов
ує



218

підприємства потрібна також ціла низка методів управління, які теж мають
використовуватися у цьому процесі;

3) технічне забезпечення: в основному це стосується забезпечення
інформаційною технікою і технологіями, а також відповідними програмами для
аналізу, планування, виявлення загроз тощо;

4) інформаційне забезпечення: має включати до себе усі дані, показники,
параметри, які потрібні для аналізу і планування фінансової безпеки
підприємства;

5) кадрове забезпечення: без кваліфікованих кадрів, спроможних
аналізувати, своєчасно виявляти загрози, їхній рівень і можливий вплив на
фінансовий стан підприємства, а також планувати фінансову безпеку, обійтися
не можна. Для цього потрібний відбір, розстановка і підвищення кваліфікації
кадрів, які відповідають за забезпечення фінансової безпеки підприємства;

6) фінансове забезпечення: при розробці загального бюджету підприємства
слід враховувати фінансові потреби на забезпечення фінансової безпеки
підприємства.

Підсистему управління фінансовою безпекою слід будувати з врахуванням
розмірів, масштабу і видів діяльності підприємства, його положення на
конкурентному ринку, фінансових можливостей.
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Секція 3. Обліково-аналітичне, інформаційне та правове забезпечення
управління бізнесом

Бердичевський А. В.
Хмельницький національний університет

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО

РИНКОВИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ

Сучасна технологічна революція спирається на знання, у тому числі на
інформаційно-комунікаційні технології, процеси діджиталізації та масового
застосування маркетингових інструментів для розширення ринкової ніші.
Зміни, які виникають у результаті глобалізаційних викликів сучасності і
євроінтеграційного вектору розвитку української економіки, настільки глибокі,
що з’явився навіть термін «нова економіка», одним з головних атрибутів якої є
знання як головний фактор виробництва і генерування багатства. Початок
нового тисячоліття знаменується створенням глобального інформаційного
суспільства, становленням нового технологічного способу виробництва,
характеризується переходом від ресурсно-затратного типу економічного
розвитку до інноваційного.

Етапи інноваційного проєктування й етапи інвестиційної підтримки мають
однакове спрямування як у цілому, так і окремо по кожній складовій, беручи до
уваги різну тривалість здійснення інноваційного процесу. Саме інноваційний
процес, його етапи, послідовність їх виконання є предметом дискусій,
причиною різноманіття поглядів як у наукових працях, так і джерелах
практичного спрямування.

В умовах глобального економічного змагання перемагають країни, які
забезпечують оптимальні умови для ефективної інноваційної діяльності.
Комплексний міжгалузевий характер інноваційної діяльності призвів до
виокремлення специфічних організаційно-правових форм реалізації
інноваційної діяльності: інноваційні програми та інноваційні проєкти.
Широкого розгляду в науковій літературі набуло питання інноваційних
програм як форм практичного здійснення інноваційної та науково-технічної
діяльності. У результаті аналізу різноманітних підходів до поняття
«інноваційна програма» можна в цілому погодитися з визначенням,
запропонованим у проєкті нової редакції Закону України «Про інноваційну
діяльність» [1]. Однак, необхідно враховувати, що програма не є простою
сукупністю проєктів, узгоджених за різними ознаками. Головне, що відрізняє
програму від проєкту, це те, що у її структурі обов’язково присутні аналітичні,
дослідницькі етапи, на основі результатів яких програма постійно уточнюється,
а склад її проєктів – змінюється. Це наслідок того, що програми є інструментом
розв’язання проблем, а не задач, як це має місце у випадку проєкту. Проста
сукупність узгоджених проєктів – це не програма, а «великий план», у
структурі якого є дрібніші елементи (проєкти).
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З другого боку, науково-технологічні та інноваційні програми є засобом
реалізації інноваційних стратегій. Вони складаються з сукупності окремих
проєктів і робіт, які зорієнтовані на виконання головної цілі і реалізації
стратегії підприємства. Інноваційну ж стратегію, яка є складовою загальної
стратегії розвитку, можна визначити як спосіб досягнення перспективних цілей,
що базується на визначенні пріоритетів інноваційного розвитку та їх
досягненні. Результатом упровадження інноваційної стратегії має бути нова
якість виробництва і управління, тобто вона є рушійною силою розвитку як
окремих підприємств, так і країни загалом.

Окремим підприємствам розвивати свій інноваційний потенціал,
зміцнювати ринкову позицію складно. Одним із важливих інструментів
стимулювання інноваційності у розвинених країнах Європи є державно-
приватне партнерство у сфері інноваційної діяльності. Як зазначається в
матеріалах [2], «державно-приватне партнерство охоплює різноманітні форми
довготривалої співпраці між органами державної влади та приватним сектором.
Коли державний «партнер» чітко визначає мету державної політики, яка має
бути досягнута в процесі реалізації конкретного проєкту, «партнер» з
приватного сектора відповідальний за увесь процес реалізації проєкту. Активна
участь обох «партнерів» в управлінні та в процесі прийняття рішень гарантує
більший внесок сектора промисловості, збільшує шанс комерціалізації
результатів досліджень». Завдяки державно-приватному партнерству
відбувається фінансування досліджень і розвитку, успіх якого залежить від
узгодження державних та приватних інтересів, а також від погодження з
державними інноваційними програмами.

Найактивніше державно-приватне партнерство розвивається в Австрії.
«Уже в 1999 р. австрійці розробили і почали втілювати дві програми державно-
приватного партнерства Kplus i Kind/Knet. Метою цих заходів було зміцнення
зв’язків між промисловим сектором і наукою, оскільки головною слабкістю
австрійської системи інноваційності була погана співпраця по лінії
промисловість – наука. У результаті реалізації цих програм створені спільні
центри, які проводили дослідження та реалізовували проєкти технологічного
розвитку як для науки, так і для промисловості» [3]. Ці програми дали
можливість розробити новаторські та конкурентні механізми вибору
інноваційних проєктів.

Швеція в європейських рейтингах інноваційності посідає одну з
лідируючих позицій, оскільки акцентує свою увагу в інноваційній сфері на
якості освіти. Метою багатьох промислово розвинених країн є успішне
конкурування на світовому ринку завдяки генеруванню знань і застосуванню їх
у напрямку економічного зростання. З огляду на це, відмінною ознакою
економіки Швеції є найвища в Європі величина витрат на науку. У матеріалах
ЄС [4] підкреслено, що «роль освіти у процесі формування економіки та
суспільства особливо важлива. Європейська Комісія докладає зусиль для
модернізації університетів. Також з її ініціативи утворений Європейський
технологічний інститут, завдання якого – розроблення оптимальної
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інноваційної моделі для ЄС на базі інтеграції освіти, досліджень та інновацій».
Проведення наукових досліджень і розробок шведськими підприємствами
активно підтримується та стимулюється державою, що відображається у
європейських рейтингах інноваційності, де Швеція посідає одну з перших
позицій.

У Чехії розвиток інновацій – одне з пріоритетних завдань держави (в
рамках Нової програми інновацій). Важливу роль у впровадженні інновацій
відіграють прямі закордонні інвестиції, які спрямовуються в економіку Чехії,
насамперед, з країн Європи, США та Азії. У період 2007–2013 рр. особливою
державною підтримкою користувалися кластери та технокластери, які могли
одержати безпосередню інвестиційну допомогу у формі дотацій, а також
фінансування окремих робіт.

За сучасних умов та глобальних викликів (пандемія Covid-19, війна в
Україні та необхідність відбудови економіки) зміна ролі і функції держави у
стимулюванні інноваційного розвитку бізнес-структур та формуванні їх
інноваційних та ринкових спроможностей є необхідною. Основне завдання
полягає у виборі найефективніших інструментів стимулювання інноваційної
діяльності з боку держави. Результати такого вибору залежать від поставлених
цілей, наявних виробничих і фінансових ресурсів та інноваційного потенціалу
на національному, регіональному та місцевому рівнях. Подальша
трансформація України в сучасне інноваційне суспільство, в якому розвиток і
підвищення конкурентоспроможності економіки відбуватимуться на основі
реалізації результатів науки, інформації, технологій, підприємницької
діяльності, що слугуватимуть зростанню рівня та поліпшенню якості життя
кожного українського громадянина, є стратегічним орієнтиром.
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ
ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринкової економіки амортизаційна політика є складовою
фінансового менеджменту та чинить вплив на результати операційної та
фінансової діяльності підприємства. Крім того, амортизаційна політика прямо

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15446/attachments/1/translations/
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пов’язана з податковою політикою підприємства, також впливаючи на її
ефективність.

Амортизаційна політика підприємства значною мірою є похідною від
податкової, й, зокрема, амортизаційної політики держави, оскільки базується на
встановлених державою принципах, методах та нормативах (нормах)
амортизаційних відрахувань. На нашу думку, суть амортизаційної політики
полягає у виборі та дотриманні оптимальної сукупності дій підприємства щодо
правильного визначення термінів корисного використання й норм нарахування
амортизації та має на меті оптимізацію податкової політики та ефективне
управління фінансовими потоками (грошовими коштами), що утворюються при
віднесенні амортизаційних відрахувань до собівартості (операційних витрат).

У процесі формування амортизаційної політики підприємства слід
ураховувати наступні фактори:

1) вартість основних засобів та нематеріальних активів, задіяних в
операційній діяльності;

2) методи оцінки та переоцінки (за необхідності) таких основних засобів та
нематеріальних активів;

3) реальні терміни використання активів;
4) методи нарахування амортизації, встановлені законодавством;
5) склад і структура основних засобів, що експлуатуються підприємством;
6) темпи інфляції.
В сучасних умовах основними нормативними документами, на підставі

яких кожне підприємство формує амортизаційну політику, є Податковий кодекс
України на Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби». Дотримуючись положень цих нормативно-правових актів,
підприємство формує первісну або переоцінену вартість окремих об’єктів
основних засобів, проводить їх розподіл за групами та нараховує амортизацію з
використанням встановлених методів. Слід зазначити, що в країнах з
розвиненою ринковою економікою окремий суб’єкт господарювання має право
самостійно обирати методи нарахування амортизації без необхідності
дотримання правил, визначених державою. В Україні ж нарахування
амортизації підприємство зобов’язане проводити, використовуючи один із
наступних методів:

1) прямолінійний, за яким річна сума амортизації визначається діленням
вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних
засобів;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року
або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми
амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між
одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного
використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на
його первісну вартість;



223

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок
звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та
річної норми амортизації, що обчислюється, виходячи зі строку корисного
використання об’єкта, й подвоюється;

4) кумулятивний, за яким річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний
коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця
строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років
його корисного використання;

5) виробничий, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток
фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки
амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка
амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство
очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Важливим аспектом використання амортизаційної політики підприємства є
оцінка її ефективності.

Вважаємо, що в умовах обмеженого використання можливих методів
амортизації така оцінка повинна базуватися на порівнянні двох альтернатив:
формований грошовий потік за амортизаційними відрахуваннями та
формований грошовий потік за прибутком.

Формований грошовий потік за амортизаційними відрахуваннями
визначається методом прямого розрахунку при двох варіантах амортизаційної
політики.

Формований грошовий потік за прибутком визначається як негативна
величина недоотриманого прибутку з урахуванням суми зниження податкових
платежів при різних методах амортизації, помножений на коефіцієнт
капіталізації чистого прибутку (у звітному чи плановому періоді) за наступною
формулою:

Еуа = (Ау – Ап) – (Ау – Ап) × (1 – СНп) × Ккп,
де Еуа – річний ефект при прискореній амортизації активу, зумовлений сумою
додаткового грошового потоку;

Ау – річна сума амортизаційних відрахувань при прискореній амортизації
активу.

Розрахунок річного ефекту в формі додаткового грошового потоку може
бути доповнений розрахунком ефекту від використання цієї суми у формі
короткострокових фінансових вкладень (якщо сума додаткового грошового
потоку не реінвестується в позаоборотні активи в цьому ж періоді).

Таким чином, амортизаційна політика підприємства є складовою
фінансової політики й має на меті підвищення ефективності господарської
діяльності.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

В будь-якій країні економічні процеси призводять до підвищення якості та
повнішого використання облікової інформації в регулюванні економічних
відносин. Це потребує удосконалення системи збору та обробки інформації для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Обліково-аналітична система
є важливим інструментом управління інформаційною базою будь-якого
підприємства, що накопичує та аналізує інформацію для визначення
результатів діяльності підприємства.

Ефективність обліково-аналітичної системи залежить від урахування
специфіки діяльності підприємства, оскільки вона базується на системному
підході, де підприємство розглядається як складний об’єкт, що складається з
низки підсистем. Обліково-аналітична система на підприємстві повинна
складатися з ряду підсистем, таких як: інформаційного забезпечення, облікової,
аналітичної та підсистеми аудиту. Ці елементи мають різні цілі, завдання,
об’єкти та методи, що призначені для різних користувачів інформації, але їхня
інформація використовується для прийняття рішень на підприємстві.

Формування обліково-аналітичного забезпечення залежить від факторів,
таких як: налагодженість системи збору інформації, узагальнення та обробки її
потоків, оперативність реагування, чіткість та координація управлінських дій та
рішень. Завдяки обліково-аналітичному забезпеченню виконується функція
візуалізації фінансової картини даних по підприємству та виникає можливість
створення максимально комфортних та перспективних умов для економічного
зростання та розвитку підприємства [1].

Сучасні вимоги до інформації охоплюють якість та ефективність, разом з
традиційними вимогами щодо об’єктивності, достовірності, своєчасності та
точності. Інформація повинна задовольняти потреби користувачів, але
проблемними залишаються прозорість, суттєвість та інформативність обліково-
аналітичної звітності. Цих потреб можна досягти, удосконаливши
концептуально-методологічні засади її формування.

Однією з причин зниження якості обліково-аналітичного забезпечення є
ретроспективність інформації та обмеженість інформаційних потоків, які не
містять достатньо даних про ризиковість операцій. Крім того, комунікаційні та
методологічні бар’єри також можуть стати перешкодою для якісного
забезпечення інформацією.

Існуюча система обліково-аналітичного забезпечення може допомогти
створити відповідне інформаційне забезпечення для ефективного управління.
Це збільшить керованість бізнесу, покращить якість управлінських рішень та
стане інструментом мотивації персоналу [2].
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Доцільність управління підприємством у сучасних умовах залежить від
повноти, швидкості і якості інформаційного забезпечення його структурних
підрозділів, які повинні мати забезпечений логічний взаємозв’язок переданих
інформаційних даних з послідовністю виконання виробничих і управлінських
функцій.

Підприємства зі складною диверсифікованою виробничою структурою
особливо потребують своєчасної економічної та фінансової інформації для
оптимізації витрат і прийняття обґрунтованих управлінських рішень, як
підтверджує практика.

Діюча практика обліку використовує різні моделі організації
управлінського обліку, такі як організаційна, функціональна, технологічна і
економічна.

Організаційна модель передбачає детальний облік доходів, витрат та
фінансових результатів відповідно до центрів відповідальності.

Функціональна модель ґрунтується на чіткому розподілі функцій
управління в процесі обігу коштів на підприємстві, а також на вимірюванні
результатів використання цих коштів. При цьому облік здійснюється на кожній
стадії обігу коштів: постачання, виробництво, реалізація та розподіл. Для
кожної стадії розробляються класифікаційні групи витрат, що враховують
специфіку технологічного процесу на підприємстві. У функціональних моделях
визначається залежність витрат від обсягу робіт, що дозволяє контролювати
раціональне використання виробничого обладнання.

Технологічна модель передбачає технологічний процес конкретного
виробництва. Хоча технології відрізняються за галузями та підприємствами,
ідея побудови типової моделі за основними принципами залишається.

У економічній моделі відображається розподіл витрат виробництва на
прямі та непрямі. Це аналогічно до фінансової моделі, проте, в управлінському
обліку інформація щодо витрат детальніша та оперативніша, щоб відображати
собівартість продукції з точки зору управління.

Таким чином, облік оперує всіма видами інформації, що є необхідною для
управління підприємством. Як сполучна ланка між процесами, він є
самостійним напрямом загальної системи бухгалтерського обліку, певна
сукупність методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється виробнича
діяльність, вирішуються певні завдання, і забезпечується управління
підприємством.
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА:
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Сучасний стан економіки потребує багато уваги до питань обґрунтування
ефективності інвестиційних рішень, пов’язаних із стратегічним розвитком
підприємств. Інвестиції є основою розвитку підприємств. Економічна діяльність
окремих підприємств і загалом країни значною мірою характеризується
обсягом здійснюваних інвестицій.

На сучасному етапі діяльності підприємств не передбачено чіткого і
систематизованого утворення та відображення в обліку джерел фінансування
капітальних інвестицій при придбанні та створенні (будівництві) необоротних
активів. Так, М. І. Бондар зазначає, що в обліку відсутній контроль за
інвестиціями з певними умовами «розміщення інвестиційних ресурсів» [1,
с. 52].

Переважна більшість бухгалтерів і науковців [2; 3] сходяться на тому, що
одним з найважливіших проблемних питань в обліку капітальних інвестицій є
формування інформації про джерела їх фінансування з відображенням на
рахунках бухгалтерського обліку. У діючому Плані рахунків немає рахунків,
котрі були б призначені для обліку джерел фінансування капітальних
інвестицій, а також рахунків для відображення капітального ремонту та
амортизаційного фонду. Також у пасиві Балансу не передбачено власне
джерело фінансування капітальних витрат на будівництво, створення чи
придбання основних засобів. Тому в практиці обліку величину фінансування на
вказані цілі визначають, як правило, шляхом підрахування оборотів за дебетом
субрахунку 15 «Капітальні інвестиції». Однак, це дає можливість визначити
тільки розмір фактичних капітальних вкладень (якщо інвестування не
завершене), а не всю суму коштів, на такі цілі зарезервованих.

Ми вважаємо за доцільне формувати узагальнену обліково-звітну
інформацію, передбачивши на аналітичних рахунках достатню деталізацію
надходження коштів з різних фінансових джерел як на капітальне будівництво,
так і на інші капітальні витрати.

Капітальні інвестиції забезпечуються коштами з різних джерел, основним з
яких є доходи, які дають змогу формувати прибуток, що в подальшому
спрямовується на інвестування. Поряд з доходом, джерелом коштів для
капітальних інвестиції є також кредити банків. Кошти з цих джерел
спрямовуються на капітальні інвестиції за кількома розподільними каналами.
Тому в практиці забезпечення капітальних інвестицій коштами є різні за
характером джерела їх фінансування.

Важливим джерелом фінансування капітальних інвестицій є прибуток від
основної діяльності, що являє собою частину чистого доходу, який залишається
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в розпорядженні підприємства (організації). Амортизаційні відрахування – це
грошове вираження вартості засобів праці, перенесеної на продукт праці. У
масштабі всієї національної економіки амортизаційні відрахування виступають
як джерело засобів для простого відтворення основних засобів.

Окремі підприємства й організації можуть використовувати ці
відрахування для розширеного відтворення своїх основних засобів. Це
обумовлено розходженням у відшкодуванні основних засобів за вартістю й у
натуральній формі, оскільки засоби праці зношуються поступово, а
відновлюються в натуральній формі одночасно, через визначений відносно
тривалий період часу.

Серед перелічених видів внутрішніх джерел формування інвестиційних
ресурсів провідна роль належить реінвестованій частині чистого прибутку, що
забезпечує пріоритетний напрям зростання ринкової вартості підприємства.
Інвестиційні ресурси, сформовані за рахунок цього джерела, мають
універсальний характер – вони можуть бути спрямовані на задоволення будь-
яких видів інвестиційних потреб підприємства.

Другим за значенням джерелом є амортизаційні відрахування. Це джерело
відрізняється найбільш стабільним формуванням коштів, але його цільова
спрямованість має вузький характер – інвестиційні ресурси спрямовуються
переважно на реновацію діючих основних засобів і нематеріальних активів.

Відсутність в обліку і звітності чіткого висвітлення фактичних джерел
фінансування капітальних інвестицій ускладнює для економістів та
управлінського персоналу різних ланок процес планування та прийняття
об’єктивних рішень з оптимізації структури джерел фінансового покриття
капітальних витрат і визначення величини коштів, яку потрібно залучити або ж
взяти в борг.

Слід звернути увагу на те, що фінансові ресурси на здійснення капітальних
інвестицій можуть надходити на підприємство і використовуватись не лише в
грошовій формі, але й у вигляді оборотних і необоротних активів. Така ситуація
виникає при фінансуванні капітальних інвестицій за рахунок: частки
надлишкових оборотних активів, що іммобілізуються в інвестиції; внесків
майновими цінностями сторонніх вітчизняних і зарубіжних інвесторів у
статутний капітал; інвестиційного лізингу обладнання; інвестиційних кредитів
банку, коли кредит береться не у грошовій, а в матеріальній формі і сам об’єкт
кредитування виступає заставою.

Проведені дослідження теорії і практики дають підстави стверджувати, що
є логічним акумулювати власні кошти на капітальні інвестиції через
спеціальний фонд. Його формування слід здійснювати за рахунок
амортизаційних відрахувань з діючих необоротних активів, нерозподіленого
прибутку, цільового фінансування та цільових надходжень. Для цього доцільно
відкрити окремий субрахунок до рахунку 42 «Додатковий капітал» – «Фонд
фінансування придбання та створення необоротних активів» (пасивний
субрахунок). Комплексність капітальних інвестицій обумовлює важливість
деталізації рахунку, на якому вони обліковуватимуться.
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Таким чином, підприємства мають достатньо альтернативних можливостей
формування інвестиційного капіталу. Вони можуть фінансувати інвестиційну
діяльність за рахунок власних, залучених і позикових коштів. Власні кошти
виступають провідним джерелом формування інвестиційних ресурсів на
підприємстві. Використання запропонованого субрахунку для відображення в
обліку інформації про формування та використання джерел фінансування
інвестиційної діяльності підприємства надасть можливість більш повно, з
належним ступенем деталізації обліковувати та аналізувати обсяги коштів, що
отримані та фактично використані на відповідні цілі. Це дозволить більш
зважено підходити до прийняття і обґрунтування інвестиційних рішень та
раціонального поєднання власних, залучених і позикових джерел фінансового
покриття інвестиційних витрат.
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Тернопільський кооперативний фаховий коледж

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Нещодавно набрав чинності Закон України № 1591–ІХ «Про платіжні
послуги», який є підґрунтям для інтеграції українського платіжного ринку з
європейським. Його норми наближують національний ринок платіжних послуг
до вимог Директиви з електронних грошей (EMD) та Другої платіжної
директиви (PSD2) [1]. Відповідно до вимог зазначеного Закону, постановою
НБУ від 29.07.2022 р. № 163 затверджено нову Інструкцію про безготівкові
розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг (Інструкція
№ 163). Інструкція передбачає стандартизування документообігу щодо
проведення платіжних операцій. Замість звичних платіжних доручень,
платіжних вимог-доручень, чеків та ін. усі платіжні операції будуть
здійснюватися через «платіжну інструкцію».

Платіжна інструкція – це розпорядження ініціатора надавачу платіжних
послуг щодо виконання платіжної операції [2]. Тобто, сторонами розрахунків
тепер є ініціатор платіжної операції та надавач платіжних послуг, а не платник
та одержувач коштів. Інструкція № 163 так визначає сторони розрахунків:
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˗ ініціатор − це особа, яка ініціює платіжну операцію шляхом формування
та/або подання відповідної платіжної інструкції, уключаючи застосування
платіжного інструменту. До ініціаторів належать платник, отримувач, стягувач,
обтяжувач;

˗ надавач платіжних послуг – це особа, яка відкриває рахунок
платника/отримувача/стягувача для виконання платіжних операцій. До
надавачів платіжних послуг належать банки та небанківські надавачі платіжних
послуг.

Розглянемо окремі положення Інструкції № 163.
Платіжні інструкції можуть оформлятися в електронній або паперовій

формі, державною мовою та повинні містити такі обов’язкові реквізити:
1) дату складання і номер;
2) унікальний ідентифікатор платника або найменування/прізвище, власне

ім’я, по батькові (за наявності), код платника та номер його рахунку;
3) найменування надавача платіжних послуг платника;
4) суму цифрами та словами;
5) призначення платежу;
6) підпис(и) платника;
7) унікальний ідентифікатор отримувача або найменування/прізвище,

власне ім’я, по батькові (за наявності), код отримувача та номер його рахунку;
8) найменування надавача платіжних послуг отримувача [2].
Платіжну інструкцію приймають до виконання протягом операційного

часу, у той самий операційний день. Платіжна інструкція дійсна протягом 30
календарних днів із дати її складання ініціатором без врахування дати
складання.

Ініціатор платежу має право заповнювати окремі реквізити латинськими
літерами, якщо це передбачено правилами надавача платіжних послуг.

Порядок надання платіжної інструкції, її форма, засоби дистанційного
зв’язку для проведення платіжних операцій передбачає договір між сторонами
платіжної операції.

Інструкція № 163 наділяє надавача платіжних послуг правами:
˗ приймати до виконання платіжну інструкцію платника без обмеження її

мінімальної або максимальної суми відповідно до черговості їх надходження та
виключно в межах залишку коштів на рахунку платника на момент
надходження платіжної інструкції (крім платіжних інструкцій стягувача);

˗ виконувати платіжні інструкції платника з урахуванням сум, що надходять
на рахунок платника протягом операційного дня (поточні надходження) або за
рахунок наданого платнику кредиту, якщо ці умови визначено у відповідному
договорі;

˗ відмовити в прийнятті до виконання платіжної інструкції, у випадках,
якщо обов’язкові реквізити заповнено з порушенням вимог або обов’язкові
реквізити заповнено з порушенням вимог щодо їх заповнення; немає
супровідних документів, надання яких разом із платіжною інструкцією
передбачено законодавством України або закінчився строк дії цих супровідних
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документів; платіжну інструкцію подано до надавача платіжних послуг з
порушенням законодавства України або не може бути виконано відповідно до
законодавства України [2].

Водночас, надавач платіжних послуг несе відповідальність перед
користувачами за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій
відповідно до законодавства України та умов укладених між ними договорів.
На виконання кожної платіжної операції надавач зобов’язаний отримати згоду
платника. Перед отриманням згоди надавач здійснює посилену автентифікацію
користувача. До списання коштів з рахунку платника ініціатор має право в
повній сумі відкликати платіжну інструкцію [2].

Платник несе відповідальність перед надавачем платіжних послуг, що його
обслуговує, за відповідність інформації, зазначеної ним у платіжній інструкції,
суті платіжної операції відповідно до умов договору [3].

Для ініціювання платіжних операцій платник має право використовувати
один або кілька засобів дистанційної комунікації з надавачем платіжних послуг
платника. Порядок застосування засобів дистанційної комунікації, передавання
платіжної інструкції, права, обов’язки та відповідальність сторін, порядок
вирішення спорів у разі їх виникнення визначаються умовами договору [3].

Платник має право ініціювати платіжні операції за допомогою платіжного
застосунку, який пропонується надавачем платіжних послуг платника, у
порядку, визначеному в договорі з надавачем платіжних послуг платника.
Надавач платіжних послуг платника не несе відповідальності за платіжні
операції, здійснені платником за допомогою платіжного застосунку, який ним
не пропонується [3].

Новації торкнуться і користувачів системи «Клієнт-Банк». Вони
передбачають зміну форматів файлів імпорту для платежів у національній
валюті, а також друкованої форми платіжного доручення (платіжної інструкції).
Необхідні зміни буде запроваджено поступово для поетапної адаптації клієнтів.

Таким чином, у національній економіці відбувається постійна адаптація
українських реалій до європейських умов.

Удосконалення механізму безготівкових розрахунків не є виключенням і
залишається завжди актуальним питанням.

Підтвердженням цього є запровадження нових нормативних документів
щодо платіжних операцій.
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА

Важлива роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів
його власників визначає необхідність ефективного управління ним. Головною
метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш ефективного його
формування та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення
розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості. Ця
головна мета повинна забезпечувати поєднання інтересів власників з
інтересами держави і персоналу підприємства.

Ефективне управління прибутком підприємства можливе при дієвій та
правильно сформованій системі управління прибутком підприємства. Система
управління прибутком підприємством – це сукупність взаємопов’язаних
елементів, кожний з яких має функціональне призначення та спільна дія котрих,
за певних умов, забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої
величини [1].

Управління прибутком являє собою складну багаторівневу систему
трансакцій, яка містить у собі як мінімум три підсистеми: формування, розподіл
та використання (рис. 1).

Основними складовими елементами процесу управління формуванням
прибутку підприємства виступають:

1. Аналіз прибутку підприємства у попередньому звітному
(передплановому) періоді. Аналізується загальна сума прибутку, його склад за
основними видами, показники рентабельності в динаміці; досліджуються
тенденції і причини виявлених змін обсягу і структури прибутку; проводиться
оцінка достатності прибутку звітного періоду у фінансовому забезпеченні
розвитку підприємства тощо.

2. Планування прибутку підприємства проводиться лише в рамках його
звичайної діяльності в розрізі визначення сум прибутку від операційної
діяльності, фінансових операцій та іншої звичайної діяльності. Особлива увага
фінансовими менеджерами приділяється плануванню прибутку від основної
діяльності, оскільки останній є найвагомішим показником ефективності
ведення обраного власниками підприємства бізнесу. Планування прибутку
підприємства здійснюється за допомогою різних методів, серед яких можна
виділити: метод екстраполяції, метод прямого рахунку, нормативний метод,
метод прогнозування грошового потоку, метод планування операційного
прибутку з використанням системи «взаємозв’язок витрат, обсягів реалізації та
прибутку», метод факторного моделювання прибутку.

3. Визначення резервів зростання прибутку та їх реалізація здійснюється у
процесі управління доходами і витратами. Оскільки доходи і витрати є
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невід’ємною складовою механізму формування прибутку, основними резервами
його зростання є збільшення доходів та зменшення витрат.

4. Здійснення оперативного контролю за формуванням прибутку
передбачає проведення постійного моніторингу стабільності та своєчасності
надходження доходів підприємства, розрахунків з дебіторами; недопущення
понаднормативних витрат і втрат у процесі діяльності; аналіз виконання
планових завдань щодо формування прибутку, виявлення відхилень та розробка
заходів оперативного реагування на погіршення фінансово-економічного стану
підприємства [2].

Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань
управління формуванням прибутку підприємства спрямоване на врахування
таких особливостей:

˗ потенційна різноманітність структури прибутку підприємства;
˗ специфічність формування та обліку прибутку підприємства в часі;
˗ вплив на прибуток звітного періоду збиткових результатів окремих видів

діяльності поточного і попереднього періоду господарювання [2].

Рис. 1. Схема системного підходу до управління прибутком [1]

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній
послідовності і забезпечувати реалізацію головної мети та основних завдань
цього управління (рис. 2).

Ключовим моментом управління прибутком на конкретному підприємстві є
формування та реалізація такої моделі управління, яка максимально
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враховувала б специфіку його фінансово-господарської діяльності. Під моделлю
управління прибутком суб’єкта господарювання розуміють сукупність
фінансово-правових та організаційно-технічних методів і прийомів
прогнозування, планування та контрою за формуванням доходів підприємства з
метою забезпечення підтримання прийнятного рівня прибутковості суб’єкта
господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей,
визначених корпоративною стратегією [2]. Необхідно ефективно управляти
прибутком при дієвій та правильно сформованій системі управління, адже в
розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників і персоналу він
відіграє велику роль.

Рис. 2. Структурна схема управління прибутком підприємства [3]

Серед особливостей процесу управління прибутком підприємств в умовах
ринкових відносин виокремлюють наступні:

˗ удосконалення планування розподілу фінансових ресурсів підприємств;
˗ підвищення вимог до організації управління матеріальними ресурсами

підприємств;
˗ посилення ролі функції регулювання у формуванні кредитної політики

підприємств;
˗ проведення ефективного контролю фінансових результатів підприємств

[3].
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В сучасних умовах (повномасштабне вторгнення в Україну росії, пандемія,
фінансово-економічна криза, постійне зростання цін та нестабільність
економіки) більшість підприємств не здійснюють планування прибутку. Вони
пов’язують це зі складнощами прогнозування. Проте, повноцінно керувати
фінансовими результатами та надіятися на отримання прибутку без такого
важливого етапу, як планування, планових розрахунків неможливо. При
відсутності планових розрахунків прибутку підприємство не може повністю
контролювати свої доходи і видатки та своєчасно приймати необхідні рішення.
Отже, саме детальне планування господарської діяльності забезпечує успіх
підприємства на ринку.

Отже, управління прибутком підприємства являє собою систему
принципів, методів розробки і реалізації управлінських рішень щодо
оптимального формування прибутку, забезпечення ефективного його
використання в процесі здійснення господарської діяльності. Загалом, процес
управління прибутком можна поділити на два окремих сегменти: процес
формування прибутку та процес його використання. Процес управління
прибутком підприємства базується на певному механізмі. Механізм управління
прибутком підприємства передбачає певну послідовність дій, спрямовану на
забезпечення реалізації основної мети та завдань управління.
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ВЕКСЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ГОСПОДАРЮВАННЯ

У сучасних умовах ринкової економіки одним з основних питань постає
здатність суб’єктів господарювання раціонально розпоряджатися фінансовими
ресурсами. За умови нестачі власних джерел фінансування підприємства
залучають їх ззовні, наприклад, позики банку, придбання цінностей у лізинг,
факторингові операції, комерційний кредит (відтермінування платежу за
поставлені товари, роботи, послуги) або ж оформлення розрахунків векселями.
Останні два дають можливість підприємству використовувати уже наявні
зв’язки з контрагентами і не залучати посередників. Вексель же має суттєву
перевагу над комерційним кредитом, оскільки виступає цінним папером. Тобто

http://nbuv.gov.ua/
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заборгованість є гарантованою, що дає можливість учасникам вексельних
відносин зберігати платоспроможність.

Вексель – це борговий ордерний цінний папір, який засвідчує безумовне
грошове зобов’язання (простий) або пропозицію (переказний) особи, яка
вказана у векселі як боржник, сплатити визначену суму грошей власнику
векселя у визначений час у встановленому законодавством порядку та з
додержанням визначеної законодавством форми [1; 2]. Особливість векселя як
боргового цінного паперу полягає у суворій формалізації. Це означає, що його
дійсність підтверджується наявністю обов’язкових реквізитів, в іншому
випадку цей документ не матиме сили векселя.

В сучасних умовах суб’єкти господарювання можуть використовувати
вексель, коли виникає необхідність закупівлі товарів, робіт чи послуг із
відтермінуванням оплати на визначений строк. Зокрема, через спеціальну
процедуру авалю банком, що передбачає безумову гарантію того, що платіж за
векселем буде виконано банком-авалістом у випадку неможливості його оплати
векселедавцем у визначений термін, векселі стають високоліквідним платіжним
інструментом у господарському обороті. Вивчення ринку банківських послуг
свідчить, що послугу авалю векселя здійснюють ряд великих банків України, а
саме АТ «Ощадбанк», АТ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк» тощо. Спосіб
кредитування через авальований вексель з позиції вартості залученого капіталу
– досить вигідний варіант, коли розрахунок за отриманий товар відбувається
без залучення дорогих кредитних коштів, адже сплата 2−4 % річних за аваль
векселя – це значно менше, ніж традиційні 14−15 % за банківський кредит [4].

Проте, економічна суть векселя дозволяє розглядати його і на первинному,
і вторинному ринку. Первинний ринок являє собою емісію векселя як цінного
паперу, який засвідчує боргове зобов’язання позичальника перед кредитором з
приводу надання першому комерційного кредиту і завершується ця процедура
погашенням даного зобов’язання позичальником. Це – стандартна схема
відносин, оформлена простим векселем. Для переказного векселя характерним
є розширення кола учасників первинного ринку завдяки особі-платника
(трасату). Завдяки передатному напису індосаменту та особливому статусу
векселя як цінного паперу, він може перебувати в обігу на вторинному ринку
через таких індосантів, як банки, торговці цінними паперами, суб’єкти
господарювання, фізичні особи тощо.

Боргова природа векселя дозволила йому стати також ефективним
інструментом при розрахунках з державними органами. Векселі можуть
використовуватись для відтермінування сплати акцизного податку до
отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з
нафтопереробного підприємства нафтопродуктів, речовин, що
використовуються як компоненти моторних палив, або до ввезення
нафтопродуктів на митну територію України [3].

Отже, вексель виступає важливим фінансовим інструментом, який дає
можливість раціонально та ефективно будувати відносини між усіма
учасниками економіки завдяки специфічним властивостям, закріплених
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нормами міжнародного та національного права. Зобов’язання за векселем
суттєво відрізняється від інших грошових зобов’язань, оскільки є абстрактним,
безспірним та безумовним, що, з одного боку, спрощує процедуру роботи з
борговим зобов’язанням, проте, вимагає ґрунтовних та систематизованих знань
роботи з цінним папером.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Облік праці та її оплати є трудомістким процесом, пов’язаним з обробкою
великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій,
здійснення яких потребує багато часу. У процесі формування нормативно-
правової бази в Україні законотворчі ініціативи щодо виплат працівникам
повинні задовольняти інтереси всіх суб’єктів: держави, фізичних та юридичних
осіб. Питання розрахунків з оплати праці регулюються досить широким колом
нормативних документів.

Для правильної організації обліку праці та її оплати на будь-якому
підприємстві бухгалтер керується документами з даного питання, до яких
належать законодавчі та нормативні акти. Основним законодавчим актом щодо
регулювання оплати праці є Кодекс законів про працю України, який визначає
правові засади і гарантії здійснення громадянами України права
розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної та творчої праці.

Кодекс законів про працю доповнено багатьма законами України, де
конкретизовані окремі права та гарантії громадян, а саме: Закон України «Про
зайнятість населення», Закон України «Про охорону праці», Закон України
«Про оплату праці», Закон України «Про відпустки», Закон України «Про
прожитковий мінімум», Закон України «Про колективні договори і угоди»,
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)», Закон України «Про професійні спілки України, їх права та
гарантії діяльності», Закон України «Про організації роботодавців». Кодекс
законів про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-14#Text
http://www.zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://core.ac.uk/download/pdf/197221537.pdf.
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Так, Закон України «Про зайнятість населення» визначає правові,
економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері
зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю
та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття [1].

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо
реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у
процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці,
регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між
роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні
[2].

Закон України «Про оплату праці» визначає економічні, правові та
організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових
відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами (установами,
організаціями) усіх форм власності, а також з окремими громадянами, та сфери
державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на
забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати [3].

Закон України «Про відпустки» встановлює державні гарантії права на
відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівниками для
відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей,
задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного
розвитку особи [4].

Прогресивним явищем щодо регулювання доходів та оплати праці в
Україні стало законодавче регулювання інфляції. Закон України «Про
індексацію грошових доходів населення» забезпечує компенсацію знецінених
доходів громадян завдяки їх індексації. В той же час, потрібно відзначити
досить складний алгоритм розрахунку індексації, що спричиняє намагання
багатьох установ обійти таке обов’язкове нарахування додаткового доходу
шляхом, наприклад, незначного збільшення посадового окладу працівників, що
на певний термін дозволяло не робити індексацію [5].

Закон України «Про прожитковий мінімум» дає визначення прожитковому
мінімуму, закладає правову основу для його встановлення, затвердження та
врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на
достатній життєвий рівень [6].

Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає правові засади
розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою
сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів
працівників і роботодавців [7].

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» визначає правові і організаційні засади функціонування системи
заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований
на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі
врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними
[8].
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про виплати за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій
звітності підприємствами незалежно від форм власності визначені НП(С)БО 26
«Виплати працівникам» від 28.10.2003 р. № 601. Норми Положення (стандарту)
26 застосовуються роботодавцями – підприємствами, організаціями, іншими
юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).
П(С)БО 26 виділяє такі види виплат: поточні виплати працівникам, виплати при
звільненні, виплати після закінчення трудової діяльності, виплати
інструментами власного капіталу, інші довгострокові виплати.

Отже, розглянувши нормативно-правову базу з оплати праці в Україні,
можна зазначити, що в ній закладено правову основу трудових відносин між
підприємствами, працівниками та окремими громадянами, визначено
економічні та організаційні засади державної політики в сфері зайнятості
населення, охорони життя і здоров’я працівників, встановлено державні
гарантії права на оплату праці, на відпустки та інше. Законодавство України з
оплати праці різноманітне, багатогранне та недосконале. Заробітна плата
залишається основним видом заробітку для більшості громадян, а, отже,
створення сучасного законодавства про оплату праці, забезпечення права на
гідну та своєчасну оплату праці є основним завданням держави, ефективним
засобом боротьби з бідністю.
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Залежно від видів діяльності всі витрати можна розподілити на дві великі
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групи: витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності, та витрати, що
виникають в процесі надзвичайної діяльності. В свою чергу, витрати, що
виникають в процесі звичайної діяльності, можна розподілити на витрати від
операційної (основної та іншої) діяльності, інвестиційної, фінансової
діяльності.

Усі витрати підприємства, згідно з НП(С)БО 16, поділяють на виробничі
(виробнича собівартість продукції, робіт, послуг), операційні (адміністративні
(загальногосподарські) витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) та
інші витрати діяльності (фінансові витрати, втрати від участі в капіталі,
надзвичайні витрати, інші витрати).

Основні засади класифікації витрат розкриті в НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [1], НП(С)БО 15 «Дохід» та НП(С)БО 16
«Витрати» [2] і передбачають функціональну ознаку їх групування відповідно
до видів діяльності, за якими були здійснені витрати та отримані доходи.

Отже, за видами діяльності витрати та доходи поділяють на витрати і
доходи від звичайної та надзвичайної діяльності. Відповідно, витрати, пов’язані
з операційною діяльністю, групують за функціями – витрати виробництва
(реалізації), витрати на управління, збут та інші операційні витрати, а також за
економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.

Оскільки управлінські рішення зазвичай спрямовані на перспективу,
керівництву, насамперед, необхідна інформація про очікувані витрати та доходи.
У зв’язку з цим вирізняють очікувані (релевантні) та безповоротні
(нерелевантні) витрати. Очікувані (релевантні) витрати – це витрати, що можуть
бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень, тобто майбутні
витрати. Точніше, це витрати, що відрізняють одну альтернативу від іншої.
Безповоротні (нерелевантні) витрати – це витрати, які не можуть бути змінені в
результаті прийнятого управлінського рішення, тобто минулі витрати.

Важливим є також поділ витрат на контрольовані і неконтрольовані. Така їх
класифікація використовується при організації обліку по центрах
відповідальності. Зокрема, контрольовані витрати – це витрати, які менеджер
може безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив.
Наприклад, контроль використання матеріалів та зарплати начальником цеху.
Відповідно, неконтрольовані витрати – це витрати, які менеджер не може
контролювати або впливати на них (амортизація обладнання).

Розглядаючи варіанти управлінських рішень, слід брати до уваги не лише
дійсні, а й уявні витрати. Дійсні витрати – це витрати, які вимагають реальної
сплати грошей або витрачання інших активів. Ці витрати відображаються в
бухгалтерських регістрах по мірі їх виникнення.

Категорія уявних (можливих) витрат притаманна лише управлінському
обліку і передбачає можливу вигоду, яка втрачається, коли вибір одного напряму
дій вимагає відмовитися від альтернативного рішення. Уявні витрати виникають
лише серед очікуваних витрат, не відображаються в облікових регістрах і
беруться до уваги лише за умови обмеженості ресурсів.
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В управлінському обліку розрізняють також прирістні або граничні
(маржинальні) та середні витрати залежно від підходів до визначення
собівартості одиниці продукції. Так, прирістні (граничні) витрати – це додаткові
витрати, які з’являються в результаті виготовлення чи продажу додаткової
одиниці або партії продукції. Середні витрати – це витрати на одиницю
продукції всього випуску.

Класифікація в залежності від змін обсягів виробництва є найбільш
важливою для цілей планування і контролю. Зокрема, за ступенем впливу
обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на умовно-змінні та
умовно-постійні. До умовно-змінних (змінних) витрат належать витрати,
абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і
зменшується з його зниженням. Наприклад, витрати на сировину та матеріали,
покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо і енергію,
на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві продукції (виконанні
робіт, наданні послуг), відрахування на соціальні заходи тощо.

Розмежування витрат виробництва за нетривалий період на постійні та
змінні є вихідним пунктом для визначення закону спадної віддачі або
ефективності граничного продукту. Згідно з цим законом, починаючи з певного
моменту, послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу (наприклад, праці)
до незмінного, фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу) дає обсяг додаткового
продукту, що зменшується в розрахунку на кожну наступну одиницю змінного
ресурсу. Так, при певній кількості обладнання обсяг виробництва буде зростати
все повільніше, якщо все більше робітників будуть залучатися до його
обслуговування.
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наявності, руху, стану та використання цієї категорії довгострокових активів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/


241

Саме тому особливо актуальними є дослідження проблемних питань
економічної сутності основних засобів як важливої облікової категорії.

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку даних про
основні засоби викладено в НП(С)БО 7 «Основні засоби», яке застосовують
підприємства, організації, інші юридичні особи усіх форм власності (крім
бюджетних установ). Відповідно до НП(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні
активи, що підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для
здійснення адміністративних й соціально-культурних функцій, очікуваний
термін корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].

Подібне визначення основних засобів надає МСБО 16 «Основні засоби»,
характеризуючи їх як матеріальні активи, які:

˗ використовуються підприємством з метою виробництва або постачання
товарів чи послуг, для здавання у оренду іншим підприємствам чи для
адміністративних цілей;

˗ передбачені для використання протягом більш ніж одного періоду [2].
Наступною є проблема системного визначення основних засобів з позицій

різних наук, в тому числі – економіки, обліку й аналізу. Її розв’язання є
важливою як з наукової, так і з практичної точок зору, оскільки дозволяє
сформувати для прийняття важливих управлінських рішень інформацію, яка
стосується ефективності використання основних засобів та у більшій мірі
відповідає вимогам корисності з урахуванням існуючих причинно-наслідкових
виробничих зв’язків у розрізі окремих явищ, процесів, що відбуваються на
підприємстві та стосуються цієї категорії активів.

Нечіткість нормативно-правового регулювання, постійні зміни
законодавчої бази сприяли змінам підходів до визначення сутності основних
засобів, а також різному сприйняттю фахівцями інформації про них.

Вирішенню питань, пов’язаних із змістовним трактуванням основних
засобів, присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених-
економістів. Проте, у зв’язку з масштабністю і багатовекторністю цієї категорії,
взаємозв’язком основних засобів з іншими економічними явищами та
процесами, що відбуваються на підприємстві, існує наукова дискусія зі
змістовного трактування основних засобів.

Ряд науковців дають визначення основних засобів відповідно до їхнього
тлумачення у нормативно-правових актах. Потрібно також зауважити, що вчені
часто категорії «основні засоби» та «основні фонди» вживають як синоніми, а в
науковій сфері відсутня єдність думки щодо змісту цих понять, що зумовлює
певні ускладнення у їх дослідженні та використанні. Хоча, з позиції Л. К. Сук і
Н. Г. Виговської, категорії «основні фонди» й «основні засоби» мають різне
значення, тому їх потрібно розрізняти, оскільки «основні засоби»
характеризують сукупність матеріально-речових цінностей, а «основні фонди»
є джерелами формування основних засобів, їхні значення відображаються в
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різних частинах балансу: основні засоби – у активі, основні фонди – у пасиві
[3].

А. М. Стельмащук і П. С. Смоленюк характерними особливостями
основних засобів називають:

˗ використання у натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не
менше року);

˗ схильність до зносу, що виявляється в поступовій втраті можливої
подальшої експлуатації у зв’язку зі старінням, закінченням резерву потужності
(матеріальний знос) чи з втратою доцільності подальшої експлуатації;

˗ специфічний характер кругообігу й відшкодування вартості – через
механізм поступової амортизації з віднесенням амортизаційних відрахувань на
поточні витрати підприємства та, відповідно, вартість продукції (послуг) [4,
с. 86-87].

Отже, бачимо, що основні засоби потрібно трактувати у широкому
(загальноекономічному) і вузькому (прикладному) розумінні.

Відповідно до першого підходу, основні засоби – це економічна форма
засобів праці, які використовуються у процесі господарської діяльності
протягом багатьох циклів і поступово, через знос, переносять свою вартість на
витрати. Згідно другого підходу, особливістю основних засобів є те, що вони є
матеріальним проявом основного капіталу, його реальними інвестиціями.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що основні засоби – це
матеріальні активи, що підприємство утримує з метою використання у
господарській діяльності протягом тривалого періоду часу, та вартість яких
поступово зменшується у зв’язку зі зносом.

Список використаних джерел
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Наказ
Міністерства фінансів України № 92 від 27.02. 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0288-00#Text.
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». URL:
http://www.minfin.gov.ua/document/ 92427/МСБО_16.pdf.
3. Сирота О. В., Підлісецький Г. М. Проблематика визначення економічної сутності категорії
«основні засоби». Економiка та держава. 2013. № 2. URL: http://www.economy.in.ua/
pdf/2_2013/16.pdf.
4. Стельмащук А.  М.,  Смоленюк П.  С.  Бухгалтерський облік :  навч.  посібник.  Київ :  Центр
навчальної літератури, 2007. 528 с.

Дашко Б. В.
Науковий керівник: Бойко Р. В., к.е.н., доц.

Львівський торговельно-економічний університет

ПЕРЕВАГИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У ІТ-КОМПАНІЯХ

ІТ-компанія може здійснювати свої розрахунки як у готівковій формі, так і
безготівковими коштами, останні, як правило, є на сьогоднішній день більш
ефективнішими, що пояснюється тим, що при використанні безготівкових
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розрахунків ІТ-компанія може досягти економії коштів у процесі здійснення
розрахунків. Безготівкові розрахунки у ІТ-бізнесі являють собою переказ певної
суми грошових коштів з рахунків покупців на рахунки одержувачів, що
виконуються банками за дорученням ІТ-компаній.

Сьогодні існує багато форм безготівкових розрахунків, до основних з них
можна віднести: розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки чеками,
розрахунки по акредитиву та розрахунки по інкасо. Даний перелік не є
вичерпним, оскільки допускаються безготівкові розрахунки також в інших
формах, що не заборонено чинним законодавством.

Розвиток і організація безготівкових розрахунків у ІТ-бізнесі є однією із
найважливіших передумов стабільного розвитку усієї національної економіки
країни, тому необхідно працювати над створенням ефективного механізму для
здійснення безготівкових розрахунків між різними суб’єктами господарювання
ІТ-сектора. У сучасних умовах необхідно забезпечити швидкий перехід від
грошових до безготівкових форм оплати у ІТ-компаніях, що стане основою для
формування прозорої фінансової системи країни, зниження рівня тіньової
економіки, дасть можливість збільшити надходження до державного і місцевих
бюджетів України, що, у кінцевому результаті, спричинить налагодження
позитивного інвестиційного іміджу усієї країни [1].

Поступовий прогрес в сфері технологій сприяв розвитку нових видів
платіжних інструментів, а саме – електронних грошей. Електронні гроші мають
відображення у такій формі вартості, яка фактично зберігається на технічних
пристроях, таких як чіп-карти або комп’ютери. Електронні гроші дуже схожі на
цифрову форму готівки, оскільки має багато спільних характеристик із
готівкою. З кожним днем фізичне використання готівкових коштів знижується,
особливо це стосується малих і середніх операцій. Сучасні платежі
здійснюються за допомогою цифрових гаманців, мобільних гаманців, смарт-
карт та набувають стрімкого збільшення.

За даними аналітичного дослідження агенції Moody’s Analytics «Вплив
електронних платежів на економічне зростання», що було проведене у 2016
році, цифрові платежі збільшились на близько 300 млрд дол. [2]. Сучасні
цифрові платежі допомагають швидкими темпами модернізувати економіку,
підвищувати продуктивність діяльності ІТ-сектора та збільшувати податкові
надходження, що, у свою чергу, забезпечить надання кращих державних
послуг.

На нашу думку, до основних переваг цифрових платежів, які можуть
здійснювати ІТ-компанії, можна віднести:

˗ зниження витрат на отримання та виплату платежів. Можливість
цифрових платежів знизити витрати та підвищити зручність фінансових
операцій розширить кількість клієнтів ІТ-компанії. Цифрові платежі будуть
заохочувати існуючих власників рахунків чи клієнтів використовувати свої
відкриті рахунки з більшою частотою, що є позитивним результатом для ІТ-
компанії. Крім того, тим ІТ-компаніям, котрі отримують грошові оплати у
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віддалених районах, часто доводиться відвідувати відділення банку, щоб
зробити оплату та долати значні відстані;

˗ підвищення швидкості, своєчасності доставки та надійності платежів. ІТ-
компанії можуть отримувати негайні платежі за свої послуги, не сподіваючись,
що «чек прийде поштою» або що покупець має достатньо готівки під час
зустрічі. ІТ-компанія може платити своїм співробітникам вчасно, що зменшить
попит працівників на виплату заробітної плати або погашення кредитів для
виконання щомісячних зобов’язань. У випадках надзвичайних ситуацій, до
прикладу, внаслідок стихійного лиха чи непередбачених витрат, швидкість і
своєчасність доставки платежів для ІТ-компанії є досить суттєвою. У цифровій
формі платежі будуть здійснені без затримок та у повній гарантії доставки;

˗ сприяння економічному розвитку через створення нових компаній та
покращення ефективності ІТ-бізнесу;

˗ підвищення безпеки платежів та зменшення злочинності, що пов’язана із
виплатами. Відповідальні особи ІТ-компанії, що отримують грошові виплати,
не тільки часто повинні відвідувати банківські установи, щоб внести ці виплати,
але й вони є уразливими до вуличної злочинності, оскільки володіють значними
сумами готівки.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ
РЕАЛІЯХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У сучасному суспільстві економіки знань інформаційні технології (ІТ)
значною мірою змінюють повсякденне життя людей, роблячи товари та послуги
індустрії гостинності більш доступними, а процес обробки і обміну
інформацією між учасниками ринку надання відповідних послуг більш
ефективним. Застосування ІТ в індустрії гостинності покликане служити
підвищенню якості, ефективності та доступності продуктів та надання послуг
для всіх: від дитини до дорослої людини. Мережа Інтернет стала унікальним
середовищем для забезпечення процесу удосконалення індустрії гостинності,
відкидаючи фактор географічного розташування об’єктів та суб’єктів ринку.
Завдяки цьому можливості взаємодії через Інтернет мають додатковий
потенціал для просування продукції та послуг, поєднуючи цифрові технології
та інформаційні ресурси у глобальне інформаційне середовище [5].

https://evris.law/uk/


245

Процес залучення інформаційних технологій у сферу діяльності будь-
якого підприємства індустрії гостинності, можна представити у вигляді моделі
(рис. 1), яка побудована на основі життєвого циклу будь-якого інноваційного
проєкту чи проєкту інформатизації [2].

Рис. 1. Етапи життєвого циклу впровадження ІТ в індустрію гостинності

Ця модель розглядає процес впровадження ІТ в індустрію гостинності як
системний процес, протягом якого підприємства індустрії можуть проходити
певні етапи розвитку ІТ, а саме: зародження, розвиток, застосування, інтеграція
і трансформація. Перший етап є початковою стадією впровадження ІТ у процес
діяльності підприємства. На цьому етапі закуповується апаратне і програмне
забезпечення, власники закладів готельно-ресторанного господарства,
адміністратори, менеджери та інші працівники тільки починають вивчати
можливості та наслідки використання ІТ в управлінні підприємством. У рамках
другого етапу заклади готельно-ресторанного господарства адаптують свої
виробничі процеси для збільшення використання ІТ. На третьому етапі
відбувається впровадження ІТ у діяльність підприємств індустрії гостинності
для відображення застосування ІТ у реальному житті. Учасники ринку
вивчають нові шляхи зміни щоденної особистої продуктивності і професійної
практики засобами ІТ. Етап трансформації передбачає креативне
переосмислення та оновлення організації роботи закладу. ІТ стають
невід’ємною невидимою частиною щоденної особистої продуктивності і
професійної практики.

Системний підхід до інформатизації відображає поступовий процес
переходу закладів готельно-ресторанного господарства із початковим рівнем
впровадження ІТ до найвищого рівня з творчим використанням ІТ у процесі
своєї діяльності.

Отже, розглянемо два, найбільш актуальні на сьогоднішній день, різновиди
удосконалення індустрії гостинності з використанням сучасних ІТ. На нашу
думку, до них відноситься:

˗ розвиток реклами в мережі Інтернет для просування послуг індустрії
гостинності;

˗ діджиталізація.
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На сучасному етапі якнайкраще забезпечувати зворотній зв’язок і
необхідний рівень комунікацій здатні спеціалізовані торгові інтернет-
платформи для просування послуг відповідно до вимог глобалізованого ринку.

Спеціалізована Інтернет-платформа – інструмент ефективного просування
товарів та послуг індустрії гостинності на ринок. Практики визначають
торговельну платформу як портал для розвитку бізнесу (для здійснення он-лайн
продажів, реклами і отримання замовлень з Інтернету) [7].

Отже, під Інтернет-платформою для просування товарів та послуг на ринок
розуміють площадку для розміщення тематичних он-лайн-оголошень, яка
об’єднує таргетованих стейкхолдерів (товаровиробників, інвесторів,
споживачів, постачальників, посередників, субпідрядників, контрагентів тощо)
для купівлі, продажу або обміну товарами, а також здійснення інших бізнес-
операцій у інтерактивному режимі.

До основних характеристик Інтернет-платформи відносяться
інтерактивність 24/7, гнучкість, оперативність, відкритість, легкість доступу.

Однією з основних вимог до закладів готельно-ресторанного господарства
є наявність власного корпоративного веб-сайту. Корпоративні сайти володіють
такими параметрами: сайт безпосередньо з усією необхідною інформацією,
портали для концентрації усієї інформації в одному місці, мікросайт для
сегментації аудиторії, інтерактивні елементи на сайті, мережа Інтранет для
забезпечення віддаленої взаємодії в межах підприємства індустрії гостинності,
мережа Екстранет для забезпечення віддаленої онлайн-взаємодії з клієнтами,
постачальниками та партнерами, мовна інтерактність на сайті.

Також особливе місце для ефективного функціонуванні корпоративного
сайту є його захищеність, тобто інформаційна безпека. З позиції безпеки на
підприємствах готельно-ресторанного господарства повинен бути створений
відділ захисту інформації та введена посада адміністратора безпеки [6].

Проведені дослідження підтерджують важливість питання розвитку
просування послуг індустрії гостинності через мережу Інтернет, які мають бути
орієнтовані на:

˗ забезпечення належної якості середовища перебування туристів, що в
сучасних умовах пов’язано із безперебійний доступом до мобільного зв’язку та
мережі Інтернет, не кажучи вже про електроенергію, опалення та
водопостачання;

˗ розвиток державно-приватного партнерства в сфері індустрії гостинності;
˗ використання недорогих засобів просування послуг індустрії гостинності

[3].
Діджиталізація є ефективним способом для охоплення більшої кількості

споживачів послуг за допомогою Інтернету. Нині готельно-ресторанний і
туристичний бізнес значною мірою залежить від інтернет-технологій, які
інтенсивно розвиваються і впроваджуються в діяльність індустрії гостинності.
Впродовж останніх років істотно підвищилася аудиторія користувачів
глобальної мережі Інтернет, збільшився обсяг ринку інтернет-послуг. За
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даними World Telecommunication, у 2021 р. 4,9 млрд осіб були користувачами
мережі Інтернет (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості інтернет-користувачів у світі, млрд осіб

Рівень зазначеного показника у 2021 р. порівняно з 2005 р. зріс на 3,8 млрд
осіб та на 900 млн осіб перевищив рівень 2020 р., що свідчить про зростання
інтересу до інтернет-середовища [1]. Підвищення продажу носіїв доступу до
Інтернету, можливостей інтернет-провайдерів, збільшення швидкості
Інтернету, стабілізація трафіку є головними чинниками розширення аудиторії
користувачів мережі Інтернет. Інтернет став масовим явищем із широкими
бізнес-можливостями, в тому числі в галузі гостинності. Застосування інтернет-
технологій істотно підвищує ефективність індустрії гостинності в цілому і
піднімає бізнес на новий, вищий рівень розвитку.

Сучасні споживачі послуг індустрії гостинності шукають більше цифрових
вражень, тому попит на цифрові послуги постійно зростає. Діджиталізація дає
можливість збирати і опрацьовувати значний обсяг даних про споживачів
послуг індустрії гостинності, аналізувати їх та, відповідно, формувати
індивідуальні й максимально персоніфіковані пропозиції. Для збільшення
обсягів послуг сучасна стратегія діяльності підприємств індустрії гостинності
має бути спрямована на залучення й утримання клієнтів. Використання
детально таргетованої реклами в соціальних мережах, сегментованої розсилки
та чітких меседжів для певної аудиторії сприяє якісній і швидкій комунікації,
спрямованій на задоволення вимог споживачів послуг [4].

Отже, використання ІТ в процесі здійснення професійної діяльності
забезпечить розвиток господарств індустрії гостинності та укріпить їх позиції
на світовому ринку.
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сьогодні економіка як окремої країни, так і усього світу є складною
багаторівневою системою, кожен елемент якої перебуває в прямій або
опосередкованій взаємодії з іншим елементом. Саме тому такий стан, разом із
активними глобалізаційними тенденціями, внутрішньо іманентними сучасній
світовій економічній системі, робить інтеграційні процеси невід’ємною
частиною цієї системи. Наразі такі процеси, разом із рівнем економічних
зв’язків з іншими країнами, є своєрідним детермінантом рівня розвитку
держави та її економічного потенціалу. За таких умов головним чинником
успіху держави на світовій арені та її економічного зростання стає
зовнішньоекономічна діяльність її внутрішніх суб’єктів господарювання.

Наявність стійких взаємозв’язків між країнами на базі окремих
підприємств є не лише фактором розвитку їх національних економік, але й
свого роду гарантією економічної безпеки, матеріальною основу якої складає
тісне економічне співробітництво, що є запорукою ефективного
функціонування окремих суб’єктів господарювання.

Сьогодні для створення нових та збільшення існуючих конкурентних
переваг суб’єкти господарювання повинні зосередитися на розвитку інвестицій.
В умовах, які стають дедалі складнішими, успішне функціонування будь-якого
підприємства практично неможливо без активної інвестиційної діяльності.
Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки
пов’язана з пошуком джерел та форм її реалізації, що повинні забезпечити
баланс між інноваційними витратами й фінансовими можливостями (рис. 1).

Як і будь-яка діяльність,  ЗЕД підприємства має свої мотиви ведення та
виходу на зовнішній ринок. Основні з них такі:



249

˗ розширення ринку збуту продукції з метою максимізації прибутку на тлі
обмеженості та низької місткості внутрішнього ринку, використання державних
програм сприяння, які реалізуються у країні та за кордоном;

˗ подолання залежності від внутрішнього ринку та сезонних коливань
попиту за рахунок виходу на зовнішні ринки, мінімізація ризиків шляхом
завоювання закордонних ринків, залучення необхідних ресурсів та технологій,
закупки обладнання, комплектуючих та ін.;

˗ скорочення витрат виробництва за рахунок активного використання
виробничих потужностей, зменшення податкових платежів, переваг
міжнародного поділу праці, міжнародного руху капіталу та трансферу
технологій, залучення контрактних послуг, активної участі у міжнародній
кооперації;

˗ компенсація коливань валютного курсу шляхом організації паралельного
виробництва і збуту у відповідних країнах, подолання тарифних і нетарифних
обмежень шляхом розміщення закордонного виробництва;

˗ посилення ринкових позицій підприємства на внутрішньому та
закордонному ринках за рахунок продовження життєвого циклу товару,
створення збутових мереж та дочірніх підприємств і філій;

˗ формування та забезпечення стійких стратегічних конкурентних переваг
шляхом використання прерогатив, що надає здійснення ЗЕД, підвищення
іміджу підприємства на національному ринку як суб’єкта міжнародних
економічних відносин.

Рис. 1. Місце інвестицій у розвитку підприємства

Теорії інвестицій припускають розробку та впровадження відповідної
технології управління інвестиційними процесами на підприємстві, яка повинна
забезпечувати єдність інтересів системи інвестування. З огляду на це на рис. 2
виділено етапи реалізації процесу управління інвестиціями на підприємстві.

Рис. 2. Етапи реалізації процесу управління інвестиціями на підприємстві
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В сучасних умовах вітчизняні підприємства гостро відчувають нестачу у
налагоджені власної ефективної системи управління зовнішньоекономічною
діяльністю, яка була б адекватною до сучасних вимог і умов.

У процесі дослідження та аналізу теоретичних та практичних аспектів
інвестиційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
був зроблений висновок, що реалізація змін якісного рівня можлива лише при
стимуляції ззовні чи зсередини фінансовими ресурсами – інвестиціями. В свою
чергу, активізація інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринкової
економіки пов’язана з пошуком джерел та форм її реалізації, що повинні
забезпечити баланс між інноваційними витратами й фінансовими
можливостями.

Дорош К. В.
  Науковий керівник: Сашко О. П., к.е.н.

  Луцький кооперативний фаховий коледж ЛТЕУ

КРИПТОВАЛЮТА ЯК НОВА ФІНАНСОВА РЕАЛЬНІСТЬ

Появі таких новітніх засобів як криптовалюта сприяла глобалізація
світової економіки, поширення ІТ-технологій та загальна комп’ютеризація.

Довгий час люди не могли зрозуміти,що таке криптовалюта і навіщо вона
потрібна. Однак, за досить короткий час вона набула такого статусу, як гроші
нового покоління.

У фіатних грошей з’явився гідний конкурент. Багато людей не розуміють
навіщо потрібна криптовалюта, вони вважають, що можна замінити фіату,
тобто звичайні гроші замінити на віртуальну валюту, більш безпечну і зручну у
використанні. Але головна суть криптовалют полягає в бажанні створити гроші,
які ніким не управляються і ні від кого не залежать. Це гроші, які не можна
пощупати, бо вони є віртуальними.

Криптовалюта – це швидка і надійна система платежів і грошових
переказів, заснована на новітніх технологіях і непідконтрольна жодному уряду
[1].

В криптовалюті немає центрального органу, який керує та підтримує її
вартість. Цим займаються користувачі крипти за допомогою Інтернету.
Криптовалюти не мають фізичної форми і зберігаються на електронних
гаманцях користувачів. Уся інформація про транзакції з ними зберігається у
блокчейні. Транзакції записуються у блоки, що об’єднані між собою та
створюють ланцюг. В той час, коли відбувається транзакція, програмне
забезпечення реєструє кожну нову транзакцію і кожна копія блокчейну
оновлюється одночасно з новою інформацією. Таким чином, усі записи
зберігаються ідентичними і точними.

На сьогоднішній час у світі існує сотні криптовалют і майже щодня вони
зростають в ціні. Кожна з цих криптовалют має назву та підтримується
мережею анонімних комп’ютерів по всьому світу.
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Першою відомою у світі цифровою валютою, яка працює на технології
блокчейн, є біткоін. Це є найпоширеніша і найдорожча криптовалюта.
Інформація про скоєні транзакції зберігаються у вигляді безперервного
ланцюжка блоків. Іфнформацію, яка зберігається всередині цієї системи,
підробити неможливо.

Перевагою біткоіна є те, що він захищений від інфляції; його робота в
мережі становить 24/7; власники біткоіна можуть обмінювати будь-які суми
криптовалют у будь-який час і без обмежень; ті хто володіють біткоіном,
можуть бути впевнені в його безпеці, адже там для роботи з криптовалютою
використовують відкритий і закритий ключ шифрування; також не менш
важливою перевагою біткоіну є децентралізація, швидкі транзакції та низькі
комісії.

В Україні юридичні особи не можуть офіційно використовувати зараз
криптовалюту, це стосується також і заробітної плати. Тому можна видобути
криптовалюту, а цей процес називається майнінг. Він відбувається за
допомогою спеціального комп’ютерного обладнання. На комп’ютери
користувачів, які знаходяться в різних точках планети, встановлюють
спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого в результаті
вирішення певних математичних завдань створюються біткоіни. Процес їх
створення і розповсюдження не контролюється єдиним емісійним центром, а
розгалуженість забезпечує безпеку.

Попитом серед споживачів користуються ті криптовалюти, які мають
перспективи подальшого розвитку і позитивну репутацію засновників.
Перевагами криптовалюти є те, що її неможливо підробити, повна анонімність
транзакції, можливість уникнути прив’язки до курсу валют, висока захищеність
фінансових операцій, високий рівень ефективності функціонування системи.

Але є і ризики, які пов’язані з використанням криптовалюти:
1) відсутність гарантій (кожен користувач персонально несе

відповідальність за свої накопичення);
2) високий рівень волатильності цін (криптовалюта є непередбачуваною,

тому що залежить від поточного попиту);
3) ризик заборони [2].
 Отже, сучасний етап еволюції грошей пов’язаний із розвитком віртуальної

економіки на основі нових інформаційних технологій. За таких умов
з’являються нові засоби платежу, нові платіжні системи, одним з яких є
криптовалюта.

Проте, якогось рішення про розвиток криптовалюти в світі ще поки не
існує,  а її розвиток не стоїть на місці і з кожним днем все більше розвивається
по всьому світі.
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE MAPS PLATFORM В РІТЕЙЛІ

Більш ніж мільйон компаній по всьому світу користуються рішеннями
Google Maps і, при цьому, найбільша частка користувачів належить до індустрії
роздрібної торгівлі.

Функціональні можливості Google Maps Platform допомагають компаніям
запропонувати користувачам зручний і якісний багатоканальний
користувацький досвід та зробити їх покупки простішими та привабливішими,
ніж будь-коли раніше.

Мабуть, кожен заходив в Google Maps Platform з метою побудови
найзручнішого маршруту до улюбленого закладу або для перевірки режиму
роботи магазину. Проте, варто зазначити, з чого саме складається
функціональність Google Maps Platform та як це працює на практиці.

Google Maps Platform – це набір API (application programming interface,
програмний інтерфейс застосунку) та SDK (software development kit, засоби
розробки програмного забезпечення), які дозволяють розробникам вбудовувати
мапи Google та отримувати дані з мобільних програм та сторінок веб-сайтів.
Google Maps Platform надає можливість створювати більш зручні умови для
своїх користувачів за допомогою широких геопросторових даних, оптимізації
маршрутів у реальному часі та мапи, що налаштовуються та адаптовуються,
пропонуючи три основні продукти: Maps (Карти), Routes (Маршрути) та Places
(Місця). Ці рішення надають користувачам Google Maps Platform різні API та
SDK відповідно до пріоритетних потреб компанії [1].

Для прикладу,  Google  Maps  Platform  налічують такі API  та SDK,  як
динамічні та статичні мапи, панорами «Перегляду вулиць», вбудовані мапи та
багато іншого. Routes відповідають за напрями, відстані та дороги в той час, як
Places охоплюють часові пояси, пошук місць, геокодування, автозаповнення,
перевірку адрес, тощо. Складні механізми Google Maps Platform переносять
роботу розробників та кодування на зручні та зрозумілі для сприйняття
користувачів мапи, з якими вони мають справу майже кожного дня [2].

Використання Google Maps Platform рітейлерами дає ряд важливих
переваг. Команда Google Maps Platform регулярно працює та оновлює рішення
для окремих індустрій, у тому числі і рітейлу на основі великої кількості
різноманітних API та SDK. Працюючи у сфері рітейлу та використовуючи
інструменти Google Maps, можна:

1) спростити процес багатоканальних покупок. Використовуючи
геопросторовий інтелект, можна покращити покупки як он-лайн, так і оф-лайн,
наприклад, відобразивши місцевий асортимент, пришвидшивши оформлення
замовлення та запровадивши нові переваги для клієнтів (наприклад, запис на
зустріч);
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2) допомогти клієнтам знайти необхідні продукти. За допомогою рішення
Google Maps Platform можна представити клієнтам найрізноманітнішу
інформацію про місцезнаходження: від режиму роботи магазину до параметрів
доступності товарів, тим самим збільшивши конверсію он-лайн–оф-лайн;

3) оприлюднити додаткову інформацію магазину. За допомогою низки
варіантів відображення мап, включаючи динамічний перегляд вулиць, існує
можливість надати клієнтам необхідну інформацію перш ніж вони відвідають
магазин;

4) допомогти клієнтам дістатися до магазину. Сервіс надає можливість
надання вказівок користувачам, аби вони могли якомога швидше отримати
замовлення в магазині, вказавши їм маршрут з приблизним часом на основі
поточного трафіку;

5) показати місця розташування магазинів на інтерактивній мапі.
Використовуючи мапи від Google, можна допомогти клієнтам обрати
найзручніше розташування магазину відповідно до їх місця розміщення та
маршруту;

6) покращити процес оформлення замовлень. Автозаповнення контактних
даних клієнта та статичні карти допомагають зробити процес оформлення
замовлень швидшим і точнішим, що має заохотити клієнтів зробити покупку
саме у пропонованому магазині.

За даними Google Maps Platform, користуючись запропонованими
рішеннями в рітейл-індустрії, компанії можуть отримати:

- 11 % збільшення середнього розміру кошика під час використання
геопросторових даних для надання відповідних рекламних акцій;

- 10 % збільшення конверсії он-лайн–оф-лайн шляхом відображення на
рівні магазину такої інформації, як асортимент послуг та товарів в наявності;

- 15 % збільшення конверсії під час використання автозаповнення під час
оформлення замовлень.

Серед українських компаній уже є ті, хто активно використовує у своїй
діяльності сервіси Google Maps Platform, перетворюючи шопінг на простіший
та привабливіший для споживачів ніж будь-коли.

Будучи офіційним партнером Google Maps, сертифіковані експерти
Сloudfresh допомагають бізнесам впроваджувати інтерактивні рішення Google
Maps Platform, враховуючи потреби їх користувачів. Однією з таких компаній є
Liki24.com – українська платформа для бронювання та доставки ліків і товарів
для здоров’я, яка забезпечує населення легким доступом до фармацевтичної
продукції.

Однією з вимог до найефективнішого забезпечення користувачів власною
продукцією стала модернізація пошуку ліків на сайті у мобільних додатках на
Android та iOS. За часи результативної роботи з Google Maps Platform команда
Liki24.com підвищила показники SLA (рівня сервісу), забезпечила стабільність
та безперебійність роботи сервісів, підвищила якість надання своїх послуг.

Liki24.com поліпшили користувацький досвід своїх клієнтів, наділивши їх
зручним інструментом пошуку, замовлення та доставки фармацевтичних
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продуктів та запровадивши такі рішення, як інтерактивні мапи для мобільних
додатків та веб-сайту, геолокацію, геокодування, опис місць та автозаповнення.
Команда отримала ефективну роботу в хмарному середовищі зі зручним та
зрозумілим інтерфейсом і швидким підключенням та зробила процесс покупки
для своїх клієнтів простішим та зрозумілішим.

Таким чином, «Google Maps Platform – це не тільки одна з найзручніших
карт, це безмежний набір корисних програмних сервісів, які дозволяють
надзвичайно швидко і ефективно розвивати свій продукт» [3].

Ще один успішний приклад використання сервісів Google Maps Platform
належить відомому українському он-лайн-рітейлеру – Rozetka. Для вирішення
питання відображення доступних пунктів видачі замовлень, команда Rozetka
вирішила використовувати рішення Google Maps Platform для веб-сайту та
додатків Android та iOS.

Завдяки можливості додаткового виведення потрібної інформації по
точках видачі, команда має змогу відобразити найактуальніші ціни та графіки
роботи відділень. Відтепер користувач може самостійно з мапи обрати,
наприклад, куди краще оформити замовлення, яким чином краще дістатися до
обраної точки видачі замовлення або ж просто подивитися, де знаходиться той
чи інший магазин.

«Нам важливо, щоб нашому користувачу було зручно і все зрозуміло.
Використовуємо мапи Google, бо це відмінний інтерфейс, завжди актуальна
інформація по адресах, навіть у віддалених куточках України, просте
оформлення замовлення та точна інформація щодо цін та роботи усіх
магазинів» – Rozetka.

Отже, рішення Google Maps відкривають для бізнесів та кінцевих
користувачів широкі можливості покращення своїх послуг та відмінний
користувацький досвід.

Даний сервіс на сучасному етапі розвитку, зважаючи на усі обставини
сьогодення, стрімко розвивається та має практично невичерпний потенціал
щодо використання у галузі популяризації і надання допомоги у виборі місця і
способу доставки не тільки у торговельному бізнесі, але й в інших видах
підприємницької діяльності, діяльності ЗВО, державних установ, тощо.

Щоправда, даний сервіс не є безкоштовним. Платформа пропонує
користувачу декілька тарифних планів щодо оплати функціонування сервісу
[4].
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ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ В АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЯХ

Транспорт є однією з найважливіших галузей економіки будь-якої
держави. Завдяки транспорту розвивається торгівля і, як наслідок, виробництво,
технології тощо. Транспорт уможливлює рух не лише товарів і послуг, але й
робочої сили.

Науково-технічний прогрес дав змогу людині створити різні види
транспорту – автомобільний, залізничний, річковий, морський, авіаційний та
багато інших. Серед наведених видів транспорту сьогодні найпоширенішим є
автомобільний. Діяльність підприємств, яка пов’язана із використанням
автомобільного транспорту для надання послуг, має свої галузеві особливості.
Ці особливості чинять суттєвий вплив на організацію і методику обліку,
контролю та калькулювання послуг. До таких особливостей можна віднести:

˗ діяльність з перевезення вантажів і пасажирів підлягає обов’язковому
ліцензуванню, її регулюють спеціальні органи виконавчої влади: центральний –
відповідне міністерство чи інший орган державного управління на
автомобільному транспорті, та місцеві – відповідні управління транспорту при
органах місцевого самоврядування;

˗ у процесі господарської діяльності автотранспортні підприємства
використовують особливий вид основних засобів – автомобільні транспортні
засоби, які, по-перше, є рухомим майном, що ускладнює контроль за
ефективністю їхнього використання, а, по-друге, підлягають державній
реєстрації та можуть обкладатися окремими податками – транспортним і
акцизним;

˗ експлуатація транспортних засобів супроводжується використанням
мастильних та інших матеріалів і комплектувальних виробів, які потрібно
регулярно замінювати – шин, акумуляторних батарей, мастил, олив тощо;

˗ основним ресурсом для надання послуг перевезення автомобільним
транспортом є паливо, яке належить до високоліквідних активів, що зумовлює
необхідність організації жорсткого контролю за його використанням;

˗ під час пасажирських перевезень готівку від споживачів підприємство не
завжди отримує через касу, оскільки одержує оплату за проїзд та видає квитки
нерідко водій чи кондуктор безпосередньо в транспортному засобі;

˗ у вантажних перевезеннях споживачами транспортних послуг є два види
контрагентів – вантажоодержувач і вантажовідправник. Це зумовлює певні
особливості в організації документування послуг перевезення, оскільки обидва
контрагенти записують певні відомості до товарно-транспортних документів
або принаймні роблять відмітки в них (про відправлення чи отримання
вантажу) тощо.
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Ефективне управління витратами відбувається з використанням такого
показника як собівартість. Саме собівартість є основним чинником, який
враховують при встановленні цін. Крім цього, вона є найвагомішою за
величиною статтею витрат, яка зменшує доходи підприємства при визначені
прибутку.

Рис. 1. Види собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)

Як видно з рис. 1, певні види собівартості визначаються саме витратами,
що витрачені при виробництві продукції. Виробництво продукції чи надання
послуг є основними процесами у діяльності підприємства, на які спрямована
його операційна діяльність.

НП(С)БО 16 «Витрати» деталізує кожен з видів витрат. Прямими є ті
витрати, які можна безпосередньо і в повній мірі віднести до певного об’єкта
витрат, а загальновиробничі витрати включають в себе витрати, що стосуються
організації та управління виробництвом, тобто це ті витрати, які задіяні при
виробництві, проте, віднести до конкретного виду продукції їх неможливо [1].

Загалом, формування собівартості є необхідним для кожного підприємства
з метою достовірного визначення витрат та правильного відображення їх у
звітності підприємства. Окрім цього, доцільність визначення собівартості
необхідна для цілей управлінського обліку, а саме для отримання інформації
про витрати, які вони включають, та ефективного управління ними.

У бухгалтерському обліку метод, за яким здійснюється підрахунок
собівартості, називається калькулюванням; він дає можливість не тільки
управляти господарською діяльністю, а й є основним фактором при формуванні
ціни продукції.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку не відділяють
процес калькулювання собівартості продукції від послуг. Проте, процес
надання послуг відрізняється від продукції чи товарів і містить такі
особливості:

˗ послуги мають нематеріальних характер, вони невідчутні до моменту
отримання;

˗ неможливість розділити процес надання послуги та її споживання

Технологічна

•це усі ресурси, які використані безпосередньо при
виробництві

Виробнича

•формується із технологічної собівартості та витрат на
управління виробництвом

Реалізаційна

•це виробнича собівартість та витрати, пов'язані із
збутовою діяльністю

Со
бі

ва
рт

іс
ть
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покупцем;
˗ невелика кількість використання матеріальних ресурсів та, навпаки,

більша частка трудових ресурсів;
˗ неможливість зберігати послуги: послуги неможливо виробляти наперед.
Отож, процес калькулювання послуг відрізняється від процесу

калькулювання продукції. Також усі види послуг неможливо класифікувати як
об’єднане поняття, оскільки кожна з них має свої особливості надання та, як
наслідок, власні особливості здійснення калькулювання собівартості послуг.

Зокрема, виділяють процес калькулювання собівартості послуг
перевезення, який регулюють методичні рекомендації з формування
собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті № 65 [2]. Відповідно до
них, калькулюванням собівартості послуг є визначення у грошовій формі
величини витрат на виробництво однієї послуги з відокремленням усіх видів
витрат.

Калькулювання можна здійснювати для однієї послуги чи одиниці
продукції, для окремих підрозділів, загальної собівартості за процесами або в
загальному по підприємству.

Калькулювання собівартості перевезень здійснюється щодо відповідного
виду транспорту: авіаційного, автомобільного, морського та річкового.
Відмінність у калькулюванні автопослуг полягає в тому, що, крім стандартних
статей калькулювання, додаються також індивідуальні для окремих видів
перевезення (табл. 1).

Таблиця 1
Статті калькулювання собівартості перевезень (сформована автором)

Статті калькулювання Характеристика
Загальні статті для послуг перевезення

Прямі матеріальні
витрати

До цієї статті входить витрачене підприємством паливо як у процесі
надання послуг перевезення, так і у процесі підготовки транспорту.

Прямі витрати на
оплату праці

Ця стаття включає в себе усі види виплаченої заробітної плати
робітникам, які залучались до процесу надання послуг перевезення.

Інші прямі витрати Сюди відносять витрати на нарахування ЄСВ, амортизацію та
вартість матеріалів і робіт з ремонту транспортних засобів,
страхування. Витрати на дезінфекцію салону.

Загальновиробничі
витрати

Включаються витрати на управління та обслуговування
виробництва, витрати на удосконалення виробничого процесу, а
також інші витрати: простої, витрати через аварії, нестачі.

Специфічні статті для автомобільного транспорту
Автомобільні шини Входять витрати, що виникли при використанні шин у виробництві,

зокрема, витрати на їх встановлення та ремонт.

Крім наведених статей витрат, виходячи з власних потреб та особливостей
діяльності, підприємства можуть додавати необхідні статті для підвищення
рівня управління.

Кожний метод калькулювання собівартості послуг є ефективним для
певних умов. На наше переконання, перевага має надаватись нормативному
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методу обліку і калькулювання послуг, який може агрегуватись з позамовним
або простим методами.

Отже, витрати є економічною категорією, яка у грошовому виразі зазначає
використання ресурсів підприємством при здійсненні діяльності. Собівартість,
в свою чергу, відображає кількість ресурсів, витрачених на виробництво
певного виду продукції чи послуг. Правильне визначення статей витрат та
калькуляції собівартості є важливим при встановленні цін та здійсненні
управління витратами. Внаслідок підвищення ефективності використання
витрат підприємство має застосовувати найбільш відповідні методи обліку і
калькулювання собівартості послуг, що сприятиме збільшенню прибутку та
конкурентоспроможності автомобільних послуг.
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МІСЦЕ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Важливе місце у системі розрахунків підприємства посідає управління
дебіторською заборгованістю. У сучасних умовах переважна більшість
вітчизняних підприємств віддає перевагу продажу не в кредит, а за фактом
оплати. Однак, конкуренція диктує свої умови: товари відвантажуються,
оборотні засоби зменшуються, зростає дебіторська заборгованість. Контроль за
цією ситуацією дає змогу продавцю не лише зменшити саму дебіторську
заборгованість, а й видатки на її утримання. Виправити такий стан можна за
умов впровадження на підприємствах якісного управління дебіторською
заборгованістю.

Підвищена увага до стану розрахунків з дебіторами пов’язана із
необхідністю врахування змін бізнес-середовища, що змушує суб’єктів
господарювання знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу,
опрацьовувати нові форми та методи аналізу дебіторської заборгованості,
розробляти системи оцінки показників стану розрахунків з використанням
новітніх досягнень у галузі сучасних інформаційних технологій для
автоматизації обробки потрібної інформації та прийняття відповідних
управлінських рішень.

Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб’єктів у
міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного
забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово
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259

нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб’єктами
ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних
відносин – дебіторську заборгованість.

В процесі господарської діяльності у підприємства постійно виникає
потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи
виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу.
Тобто відбувається кредитування покупця, тому протягом періоду від моменту
відвантаження продукції до моменту надходження платежу кошти
підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.

Варто зазначити, що вплив на процеси зростання дебіторської
заборгованості здійснює політика підприємства у розрахунках з покупцями:
неправильне встановлення строків і умов надання товарних кредитів,
невраховані ризики, ненадання знижок при достроковій оплаті покупцями
рахунків, що також призводить до різкого зростання дебіторської
заборгованості. Несвоєчасне погашення дебіторської заборгованості
призводить до платіжної кризи; зростання заборгованості за комерційним
кредитом обумовлює збільшення попиту на короткострокові позики,
скорочення їх пропозиції і зростання вартості. Для сплати боргів організації
змушені перетворювати високоліквідні активи в грошові кошти, у
протилежному випадку їм загрожує банкрутство. Саме тому організація обліку
дебіторської заборгованості на підприємстві має важливе значення, оскільки
сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із
розрахункових операцій за борговими правами.

Основи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську
заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності регулює НП(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 8.10.1999 р. № 237 [1]. Норми НП(С)БО 10 застосовують
підприємства, організації та інші юридичні особи незалежно від форм
власності.

Дебiторська заборгованiсть цiкава тим, що вона є одночасно i
комерцiйною, i фiнансовою категорією. Тому, в iдеальному варiантi, важливо
поєднувати в єдинiй моделi управління дебіторською заборгованістю полiтику
збуту та фiнансовi показники.

Провівши аналіз визначень сутності поняття «дебіторська заборгованість»
у спеціальній літературі, можна пересвідчитись у відсутності єдиного її
розуміння науковцями. Проте, серед визначень різними авторами дебіторської
заборгованості, на нашу думку, найбільш обґрунтованим є її трактування як
боргового зобов’язання. Зокрема, таке визначення дано в економічному
енциклопедичному словнику за редакцією С. М. Мочерного, де сказано, що
дебітор – це фізична або юридична особа, суб’єкт господарювання, який має
грошову або майнову заборгованість [2, с. 303], а дебіторська заборгованість –
це борг підприємству, організації, фізичній особі, що виникає в процесі
господарських відносин з іншими юридичними і фізичними особами. Таким
чином, дебіторську заборгованість характеризують як борги.
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Аналіз діяльності суб’єктів господарювання показує, що, незалежно від
причин виникнення дебіторської заборгованості, уникнути її неможливо. Тому
підприємствам необхідно шукати способи ефективного управління
дебіторською заборгованістю, зокрема, шляхом вдосконалення бухгалтерського
обліку взаєморозрахунків, організації ефективної та дієвої системи аналізу та
внутрішнього контролю.
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ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сьогодні Україна боронить себе від збройної агресії росії. Воєнний стан
обумовлює особливості протікання багатьох процесів, що спостерігаються у
суспільстві. Надзвичайно складною є ситуація в економічній сфері держави.
Велика кількість суб’єктів господарювання припинили своє функціонування, а
отже – й сплату податкових платежів до бюджету. А це, у свою чергу,
ускладнює виконання державою своїх соціальних завдань. Зазначена ситуація
призвела до суттєвого зниження рівня соціальної безпеки в Україні.

Ст. 1 Основного Закону проголошує Україну суверенною, незалежною,
демократичною, правовою та соціальною. Отже, одним з пріоритетів в
діяльності держави є дотримання соціальних інтересів людини.

Як зазначають науковці, соціальна безпека держави визначає стан
захищеності від зовнішніх та внутрішніх загроз соціальних інтересів
громадянина і суспільства, забезпечує створення умов для людського та
соціального розвитку, несе відповідальність за гармонізацію соціальної,
економічної та екологічної складових сталого розвитку, формує соціальні
перспективи майбутнім поколінням держави [1, с. 12]. Тобто соціальна безпека
полягає у забезпеченні такого стану захищеності життєво важливих соціальних
інтересів людини, громадянина в поєднанні з інтересами всього суспільства від
будь-яких загроз національним інтересам у соціальній сфері, за якого
забезпечуються громадянські права для усіх членів суспільства, стабільне
економічне становище населення, вільний та всебічний розвиток особистості та
збереження в суспільстві соціального миру. Ми поділяємо думку науковців, що
соціальна безпека базується на психічному та психологічному стані населення
держави. Відповідно, можливість її забезпечення не в останню чергу залежить
від багатьох інших видів безпеки (зокрема, від економічної, політичної,
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інформаційної тощо) та чинників (наявність евакуйованих та тимчасово
переміщених осіб, безробітних, багатодітних родин, кримінальних угруповань,
правоохоронних органів і т. ін.) [2, с. 90].

Проте, воєнні дії, які відбуваються сьогодні на території України,
обумовлюють обмеження низки прав та свобод людини, які входять до сфери
соціальної безпеки, та специфіку заходів, що мають запроваджуватись для
забезпечення належного рівня соціальної безпеки. В п. 3 Указу Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні» [3] визначено, що «можуть
обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина,
передбачені ст. 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України». Зокрема, може
бути обмежене право на працю (ст. 43 Конституції України) та право на освіту
(ст. 53 Конституції України), які мають безпосереднє відношення до
забезпечення належного рівня соціальної безпеки в державі.

Крім того, військові події загострили проблеми, що існували у сфері
забезпечення соціальної безпеки в Україні. До таких проблем відносять втрату
роботи через вимушений переїзд та закриття організацій, втрату працівників
або через мобілізацію, або внаслідок загибелі на фронті, деструктивні зміни
структури попиту та пропозиції робочої сили, зростає розрив між середньою
заробітною платою та прожитковим мінімумом тощо. Крім того, зниження
кількості робочих місць та значна чисельність «неповернень» можуть
погіршити проблеми з пенсіями, оскільки вже зараз третину робочих місць
втрачено, що призвело до відсутності платежів з єдиного соціального внеску.
Суттєве зниження надходжень до бюджету обумовить неспроможність держави
справлятися із соціальними зобов’язаннями: виплачувати зарплати
бюджетникам, соціальну допомогу, субсидії, пенсії тощо.

Не викликає сумніву, що від соціальної безпеки залежить розвиток
суспільних процесів. Оскільки основною метою гарантування соціальної
безпеки є здатність держави забезпечити стабільне економічне становище
населення та вільний розвиток особистості, то соціальну безпеку можна
вважати однією з найважливіших складових національної безпеки [1]. Тому ми
погоджуємося з тим, що сьогодні важливо реалізовувати дії, спрямовані на
розвиток і збереження людського капіталу. З метою досягнення зазначених
завдань доцільно приймати відповідні закони та підзаконні нормативно-правові
акти (щодо зайнятості, трудової мобільності, демографічних стимулів та ін.),
запроваджувати дієві інструменти та підходи (діалог, відкритість,
автономізація, державна підтримка та соціальні гарантії й ін.), що забезпечать
збереження трудового потенціалу та розвиток людського капіталу в
майбутньому [4, с. 28].

У цьому головна відповідальність за надання допомоги населенню,
постраждалому від гуманітарної кризи, покладається на уряд, який контролює
як постраждалу територію, так і територію, вільну від бойових дій.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із
профільними міністерствами та відповідними відомствами за підтримки
гуманітарних партнерів відповідає за сприяння координації національних
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зусиль з надання допомоги. У результатах досліджень наголошується, що уряду
досі вдавалося виконувати весь пакет соціальних гарантій бюджету [5, с. 146].

Якщо у найближчій перспективі військові дії будуть продовжуватись,
уряду України доведеться вживати «болючі заходи» саме у сфері забезпечення
соціальної безпеки: скорочувати бюджетні витрати, зокрема, зарплати, пенсії та
соціальні виплати, а також підвищувати податки до довоєнного рівня.
Зазначена ситуація може підвищити напругу у суспільстві. Тому сьогодні від
уряду залежить розроблення ефективних заходів, що дозволять створити
відповідні умови для забезпечення соціальної безпеки та, як наслідок,
забезпечити відновлення України у післявоєнний період. Одним з пріоритетних
напрямів у досліджуваному питанні є робочі місця. Вони сприятимуть розвитку
економіки, підвищуючи купівельну спроможність населення, та є надійним
інструментом подолання бідності. Вирішення проблеми дефіциту робочих
місць у період війни та післявоєнного відновлення має стати наскрізним
питанням соціальної політики, хоча без перебільшень сприяння гідній праці є
складним завданням, враховуючи соціально-економічний та військово-
політичний стан, у якому перебуватиме Україна [5, с. 81].
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Сьогодні діяльність підприємств здійснюється в умовах динамічного
конкурентного середовища, складної ринкової кон’юнктури, асиметричного
інформаційного простору та циклічного розвитку економіки. Результативність
діяльності кожного окремого підприємства відбиває актуальні тенденції та
процеси, що відбуваються на макроекономічному рівні. При цьому саме
підприємства як найбільш продуктивна структурна ланка господарського
механізму держави виробляють вагому частку товарів, надають різноманітні
послуги, здійснюють науково-дослідну та інноваційну діяльність, створюють
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конкурентоздатний потенціал країни тощо. Отже, можна впевнено
стверджувати, що діючі підприємства є центральною ланкою економічної
системи будь-якої держави, яка має безпосередній вплив на її стабільність та
соціально-економічні досягнення. У цьому зв’язку важливим завданням
ефективного функціонування підприємств є забезпечення їх економічної
безпеки, що особливо актуалізується в умовах існування нестабільного та
невизначеного бізнес-середовища [3].

Економічна безпека – це певний стан економіки, який створює високий
рівень політичного,соціального і оборонного існування та ефективного
розвитку України, незалежність і невразливість її економічних інтересів до
можливих внутрішніх і зовнішніх негативних факторів. Також ‒ це стан
економічних, юридичних відносин, організаційних зв’язків, інтелектуальних і
матеріальних засобів підприємства, за якого гарантуються стабільність його
діяльності, фінансово-комерційний успіх, ефективний науково-технічний і
соціальний розвиток.

Економічна безпека підприємства – це його спроможність розвиватися та
працювати в умовах постійно мінливого внутрішнього та зовнішнього
середовища, що характеризує її стійкість. Інакше кажучи, під терміном
«економічна безпека підприємства» розуміється стан захищеності його
важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз для забезпечення
стабільності та прогресування в сьогоденні та майбутньому [2].

У загальному вигляді потенційні загрози економічній безпеці бізнесу
можуть бути такі:

˗ протиправні дії проти власності;
˗ недобросовісна конкуренція;
˗ протиправні дії кримінальних структур;
˗ шахрайство між суб’єктами господарювання;
˗ корупція та хабарництво;
˗ нестабільність діяльності суб’єктів господарювання;
˗ невиконання договірних зобов’язань.
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що економічна

безпека підприємства істотно впливає на стан правових та економічних
відносин, організаційні зв’язки, матеріальні та інтелектуальні ресурси
підприємства, в яких гарантується стабільність функціонування, фінансова
стійкість, комерційний успіх, ефективний науковий та технічний розвиток.

Джерелом системи управління збільшенням та покращенням економічної
безпеки підприємства є сфера всередині підприємства, яку воно застосовує для
утворення, збереження та зростання конкурентоспроможності. Ця сфера на
підприємстві найбільше контролюється та регулюється. Мету, будову, кадри,
технології не можна аналізувати й досліджувати порізно. Вони взаємопов’язані
через те, що переміни будь-кого з них відбиваються на параметрах інших. Ці
фактори є досить важливими для покращення економічної безпеки
підприємства. При керуванні економічною безпекою підприємства потрібно
намагатися економити ресурси, які спрямовані на зростання системи
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економічної безпеки, а також максимізувати прибутки та результати діяльності.
Система управління підвищенням рівня економічної безпеки сучасного

підприємства є динамічною та чутливою до подразників і засновується на
відповідному підґрунті. Підґрунтям для даної системи є база діючих в Україні
законів, система нормативно-правових актів та сукупність органів, що
виконують функції створення, реалізації та контролю виконання нормативно-
правових актів, без правильного використання яких система нездатна
ефективно функціонувати [1].

Отже, вирішення проблем, які виникають перед підприємством на шляху
до зростання рівня економічної безпеки вимагає утворення системи
забезпечення економічної безпеки національних підприємств, яка б
розв’язувала наступні завдання:

˗ підвищення значення і частки інформаційно-аналітичної діяльності в
діяльності служби безпеки підприємства (це завдання зумовлюється
неймовірним темпом зростання ролі інформації як чинника виробництва);

˗ розвиток превентивного підходу (тобто пріоритетність формування
шляхів зменшення можливих загроз і мінімізації негативної дії);

˗ покращення взаємозв’язку економічної безпеки підприємства із
національною економічною безпекою;

˗ створення конфіденційності і прозорості даних щодо роботи
підприємства.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ
БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Оцінка ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання є важливим
елементом ризик-менеджменту в банківській та інвестиційній сферах, а також
для підприємств, що мають взаємини з такими суб’єктами. Оцінка ризику
банкрутства передбачає аналіз фінансових даних суб’єкта, його фінансового
стану, ефективності управління та інших чинників, що можуть впливати на
його стан.
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В Україні останнім часом були досить великі кризові явища, пов’язані з
економічною нестабільністю та складними економічними умовами, що
призвели до багатьох випадків банкрутства підприємств. Таким чином, питання
оцінки ймовірності банкрутства стає ще більш актуальним та потребує
розробки ефективних методик та підходів.

Вироблення та прийняття управлінських рішень, що дозволяють запобігти
банкрутству комерційної організації повинні ґрунтуватися на моніторингу та
діагностиці можливої платіжної неспроможності суб’єкта господарювання.

 Вітчизняні та зарубіжні дослідники пропонують різні економічні моделі
оцінки ймовірності банкрутства. Частина з них базується на методах
статистичної обробки економічної інформації та дискримінантного аналізу. У
цих моделях реалізовано кількісний підхід до оцінки, що базується на аналізі
фінансових коефіцієнтів. Такий підхід використаний у моделях Е. Альтмана,
У. Бівера, Р. Лиса, Г. Тисшоу, Р. Таффлера, Д. Чессера та ін. Якісний підхід,
заснований на порівняльному аналізі показників досліджуваної організації та
показників організацій-банкрутів, продемонстрований у моделях Дж. Аргенті,
Т. Скоуна.

Застосовувати якусь одну окремо взяту методику і повністю покладатися
на отримані за її допомогою результати неправильно, тому рекомендується
відібрати кілька найбільш підходящих для підприємства методик та
використовувати їх у сукупності для отримання найбільш об’єктивної
інформації.

Усі системи прогнозування банкрутства, розроблені зарубіжними та
українськими авторами, включають кілька (від двох до семи) ключових
показників, що характеризують фінансовий стан комерційної організації. На їх
основі здебільшого розраховується комплексний показник ймовірності
банкрутства з ваговими коефіцієнтами  індикаторів [1, с. 157].

При використанні зарубіжних методик оцінювання ризику настання
банкрутства необхідно звернути увагу на такі деталі [3, с. 24]:

1) у зв’язку зі складнощами перекладу, спробами адаптувати моделі до
української звітності, що постійно змінюється, і неоднозначним тлумаченням
авторами понятійного апарату, застосовується різна термінологія і надається
різний порядок розрахунку низки факторів, врахованих у моделях, до того ж
вітчизняні стандарти звітності істотно відрізняються від міжнародних
стандартів, що ускладнює виведення використовуваних у методиках показників;

2) слід мати на увазі, що закордонні моделі ґрунтувалися на даних
підприємств тих держав, в яких вони були створені, і не повною мірою
підходять для оцінювання ризику банкрутства вітчизняних суб’єктів
господарювання через різні методики відображення зовнішніх факторів:
інфляції, різної структури капіталу, економічної кон’юнктури, відмінностей у
законодавчій, інформаційній основі тощо.

Короткий огляд моделей діагностики ймовірності банкрутства
продемонстрував, що зараз аналітики мають досить великий, хоча і не у всіх
випадках досконалий інструментарій прогнозування неспроможності
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українських підприємств та організацій. Деякі моделі застосовні для
підприємств певних галузей, інші моделі – для експрес-діагностики
банкрутства.

Зазначимо, що для оцінки ризику банкрутства можна використовувати і
пропоновані деякими вітчизняними фахівцями варіанти комплексної
(інтегральної) рейтингової оцінки фінансового стану та ділової активності,
наприклад, методику А. Д. Шеремета (її сутність полягає у класифікації
підприємств за ступенем ризику, виходячи з фактичного рівня показників
фінансової стійкості та рейтингу кожного показника, вираженого у балах на
основі експертних оцінок) [2].

Отже, використання методичних підходів до оцінювання ймовірності
банкрутства є важливим інструментом для забезпечення фінансової стійкості
суб’єктів господарювання та зниження ризиків взаємодії з ними. Однак,
важливо пам’ятати, що жоден метод не є універсальним і точним, і що оцінка
ймовірності банкрутства повинна бути розглянута у контексті конкретного
підприємства та його умов:

˗ для підвищення коректності оцінки ймовірності банкрутства
підприємства бачиться доцільним проводити розрахунки за декількома
методиками, обов’язково включаючи українські;

˗ при виборі методики необхідно враховувати організаційно-правову форму
та сферу діяльності підприємства, оскільки специфіка організації накладає ряд
обмежень на застосування тієї чи іншої моделі оцінки ймовірності банкрутств.

Поряд із вибором методики, проведенням аналітики та практичними
розрахунками, пов’язаними з оцінкою ризику банкрутства, найважливішим
етапом дослідження є розробка комплексу заходів (програми, плану
фінансового оздоровлення, системи ефективних управлінських рішень),
спрямованих на відновлення фінансової стійкості підприємства.

Крім того, важливо враховувати, що оцінка ймовірності банкрутства не є
остаточним прогнозом майбутніх фінансових результатів підприємства, а лише
допомагає зрозуміти його потенційний ризик банкрутства. Тому прийняття
рішень щодо співпраці з підприємством повинно базуватися не тільки на оцінці
ймовірності банкрутства, але й на комплексному аналізі його фінансових
показників та ризиків, а також інших факторів, що можуть впливати на його
діяльність.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СЕКТОРА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Сектор малого та середнього підприємництва є невід’ємною частиною
національного господарства, сприяє вирішенню ряду соціальних, економічних
та інших проблем. На сучасному етапі розвитку соціально-економічних
відносин малі та середні підприємства характеризуються динамічністю і
маневреністю, сприяючи розв’язанню проблем зайнятості населення,
становлення та розвитку конкуренції, забезпечення зростання експортного
потенціалу, наповнення внутрішнього ринку споживчих товарів і послуг,
зменшення його імпортозалежності та ін. [1, с. 49–55; 2, с. 7–14]. Все це
вимагає значної уваги від органів влади та місцевого самоврядування стосовно
посилення підтримки сектору. Тут важливо створити сприятливе середовище
для становлення, функціонування і розвитку малого та середнього
підприємництва і постійно його покращувати в міру врахування посилення
впливу глобалізації та кризових явищ.

Мале та середнє підприємництво як інституційний сектор економіки вже
давно домінує за кількістю суб’єктів господарської діяльності та обсягом
виробництва у провідних економічно розвинених країнах світу. Малі та середні
підприємства забезпечують гнучкість і стабільність економічної системи,
наближають її до потреб споживчого ринку, відіграють важливу соціальну роль,
забезпечуючи роботою та джерелом доходу значну частину суспільства.

В економічній системі країни сектор малого і середнього підприємства
відіграє роль ринкоутворюючого фактора, є необхідним елементом
повноцінного існування та розвитку національного господарства і суспільства
[3, с. 3–10]. Мале і середнє підприємництво є структурною складовою
економіки та здатне результативно використовувати ресурсний потенціал,
посилювати інноваційність та технологічність економіки, долати диспропорції
внутрішнього ринку та сприяти загальному соціально-економічному зростанню
країни.

Досвід передових економік підтверджує необхідність розвитку малого і
середнього підприємництва як генерального напряму вирішення складних
інституціональних, структурних та інших проблем національного господарства.
Йдеться про покращення параметрів демократизації громадянського
суспільства, забезпечення вищого рівня відповідальності та прозорості владних
і політичних рішень, становлення та розвиток середнього класу, посилення
його соціальної безпеки, розвиток соціального партнерства влади та
суспільства, посилення контролю виконання соціальних функцій органів влади.

Загалом, розвиток малого і середнього підприємництва є одним із
найефективніших інструментів у контексті проведення та досягнення успішних
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результатів низки реформ у зменшенні структурних дисбалансів регіональної
економіки  [4,  с.  5–9].  Важливою є їхня роль у створенні та розвитку
підприємницької діяльності і забезпеченні робочих місць у віддалених
сільських районах країни,  нівелюванні суттєвого відставання за параметрами
соціально-економічної безпеки сільської місцевості порівняно з обласними
центрами та більш економічно розвиненими регіонами, тощо.

Вагомим є макроекономічне значення суб’єктів малого і середнього
підприємництва,  що проявляється у збільшенні ВВП та обсягів виробництва,
забезпеченні податкових надходжень в бюджети усіх рівнів,  покращенні
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки,  наданні та
підвищенні рівня гнучкості, адаптивності економіки та інше.

У підсумку наведені характеристики сектора малого та середнього
підприємництва доводять його вагоме соціально-економічне значення  (рис. 1) і
припускаючи поглиблення глобалізаційних та кризових тенденцій,
пріоритетність сектора лише буде посилюватися.

Рис. 1. Соціальна та економічна роль малого і середнього підприємництва у
національному господарстві

Загалом,  розвиток малого та середнього бізнесу має стати ключовим у
плані соціально-економічного розвитку національного господарства,  адже
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об’єднує значну частину населення, генерує регіональний продукт, посилює
конкурентоспроможність територій та країни і формує рівень їхньої
економічної безпеки.
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ТЕМПИ РОСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ
УМОВАХ

Приватний сектор економіки почав 2022 рік активним зростанням
середньої зарплати на 20 %. У лютому, коли розгорілася війна, багато
підприємств підтримали працівників авансовими платежами чи компенсаціями,
що прискорило зростання номінальної зарплати до 34 % у річному вимірі.
Проте, цей стрибок швидко перетворився на провал на 20 % рік до року в
квітні. Влітку скорочення номінальної зарплати стабілізувалося на рівні 9 % рік
до року, покращившись до скорочення на 6 % у перші місяці осені. Більшість
галузей мали подібні тенденції на початку весни, проте, сильно розшарувалися
влітку. Сфера торгівлі змогла утримувати середню номінальну зарплату вищою
за рівень 2021 року. Переробна промисловість теж показувала кращі
результати, ніж у середньому приватний сектор. В енергетичній промисловості
динаміка зарплат була нестійкою. В інших секторах середній спад номінальних
зарплат у жовтні становив 34 % рік до року [1].

З початку 2022 року середня зарплата в приватному секторі економіки
була такою ж, як і в аналогічний період 2021 року. У реальному вираженні
зарплати стрімко скоротилися після поправки на інфляцію. Скорочення
реальної зарплати в приватному секторі становило 15 %, поглибившись до 27 %
рік до року в жовтні. Оплата праці в державному секторі традиційно має
більший опір до кризових явищ порівняно з приватним сектором. Загальний
тренд тут був більш стабільним. Влітку публічний сектор відновив значне
зростання: у липні-жовтні збільшення номінальних зарплат перевищувало 20 %
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рік до року.  Восени темп зростання прискорився до  28  %,  чому сприяло
збільшення виплат у галузі охорони здоров’я.

Від початку  2022  року сектор публічних послуг показав середній темп
зростання номінальних зарплат на 16 %. У реальному вираженні це відповідало
скороченню на  2  %,  але в жовтні реальні зарплати змогли наздогнати темпи
інфляції.

Середня заробітна плата  (номінальна)  штатного працівника підприємств,
установ та організацій у січні 2022 р.  становила  14577 грн,  що у 2,2 рази вище
рівня мінімальної заробітної плати  (6500  грн).  Порівняно із груднем середня
заробітна плата зменшилася на  16,5  %.  Зменшення нарахувань у січні до
попереднього місяця відбувається щороку і зумовлено тим,  що в грудні
здійснюються нарахування одноразових виплат:  винагород за підсумками
роботи за рік,  за вислугу років,  компенсаційних виплат за невикористану
відпустку тощо.

За останні  12  місяців  (відносно січня  2021  р.)  середня заробітна плата
збільшилася на 18,2 % [2].

Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати у 2021–2022 роках

Індекс реальної заробітної плати у січні  2022 р.  порівняно з груднем  2021
р. становив 82,5 %, а відносно січня 2021 р. – 107,4 %.

Інфляція та збільшення податків зменшують кількість товарів,  які можуть
бути придбані на одну й ту саму номінальну зарплату.  Може виявитись,  що
приріст номінальної зарплати був нижчий за інфляцію  –  це означатиме,  що за
вищу заробітну плату працівник буде купувати менше товарів і послуг,  ніж до
підвищення. Індекс інфляції відображає економічну ситуацію в країні (рис. 2).

Безробіття високе,  коли заробітна плата зростає повільніше,  і безробіття
падає,  коли заробітна плата зростає швидше.  Високий рівень інфляціїї,
зазвичай, супроводжується низьким рівнем безробіття і навпаки.
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Рис. 2. Глобальний графік з динамікою зміни індексу інфляції в Україні за
останні роки

Після початку війни у  2022  році  13  %  офіційно найманих працівників
втратили роботу.  Водночас,  розрахунки показують,  що в останній місяць за
наявними даними тенденція звільнень посилилася. Це дає підстави вважати, що
економічний тренд ще не розгорнувся в бік відновлення і що заходи із
збереження робочих місць мають залишатися пріоритетом державної політики.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине інформаційне
середовище,  фізичною основою якого є інтегровані комп’ютерні мережі та
системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як технологічні
процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації.

В наш час найбільша частина технологічних розробок в галузі
інформаційних технологій застосовується для вирішення оперативних
управлінських завдань.  Новітні розробки свідчать про зростання можливостей
вдосконалення інформаційних технологій в таких ключових напрямках: значне
підвищення показників ефективності технології;  спрощення доступу і
розширення потенційних можливостей засобів програмного забезпечення і
широкого застосування  «відкритих технологій»;  створення дружнього
інтерфейсу для користувача;  істотне покращання якості і функцій
інформаційних технологій та зниження їх вартості.

Теоретичні і практичні питання, пов’язані з цим аспектом, були висвітлені
в роботах як західних  (Мейора Т.,  Стікула І.,  Коберна А.),  так і українських

https://www.epravda.com.ua./
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вчених (Македонського М., Матвєєва М., Петрова Ю., Румнянцева Ю.,
Красноперова К., Матвієнка А.). Дослідження розвитку інформаційних
технологій для управління підприємством із врахуванням нових концепцій в
сучасних умовах стають все більш актуальними.

Інформаційний менеджмент розглядається у досить широкому спектрі –
від традиційного інформаційного обслуговування до загальної теорії
управління: інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси, інформаційні
послуги та підприємництво, інформаційні системи та їх управління,
опрацювання та аналіз інформації, організація комунікації, управління
інформаційними технологіями, стратегічне планування та менеджмент. Всі ці
напрямки входять до системи знань інформаційного менеджменту, але деякі з
них, залежно від трактування, представляються як основні, а решта
доповнюють перші як контекст. Інформаційний менеджмент розуміється як
розроблення і реалізація внутрішньої і зовнішньої комунікативної політики
організації. Розглядаючи галузі, які розвиваються на перетині інформаційного
менеджменту, виділяють: організаційні комунікації; документування діяльності
підприємства, формування документопотоку і документообігу; формування
інформаційного потоку фірми, його диспетчеризація, створення довідково-
інформаційних фондів і пошукових систем. Якщо розглядати науково-
інформаційну діяльність інформаційного менеджменту, то можна сказати, що
він є можливістю здійснювати інформаційно-аналітичні і прогностичні
дослідження, що базуються на методах інформаційного моделювання.

Матеріальною основою сучасних інформаційних технологій є три
основних технічні досягнення:

˗ поява нового середовища нагромадження інформації на фізичних носіях
(магнітні стрічки, мікрофільми, магнітні та оптичні диски, напівпровідникові
пристрої, тощо);

˗ розвиток засобів зв’язку, що забезпечують доставку інформації практично
в будь-яку точку земної кулі без обмежень в часі та просторі,  та масове
охоплення населення засобами зв’язку (радіо, телебачення, мережі передачі
даних, супутниковий зв’язок, телефонна мережа);

˗ можливість автоматизованої обробки даних за допомогою комп’ютера
згідно заданого алгоритму [1, с. 87].

Так, застосування сучасних засобів зв’язку та обробки інформації у
повсякденній роботі менеджерів дозволяє значно скоротити витрати на рутинну
та малоефективну роботу і підвищити результативність ділових переговорів.
Застосування інформаційних систем менеджменту надає можливість розглядати
проблеми управління організацією у взаємопов’язаному комплексі і підняти
ефективність праці менеджерів на якісно новий рівень. Важливе значення в
автоматизації менеджменту має передача інформаційних масивів. Передача
великих інформаційних потоків на значні відстані здійснюється за допомогою
кабельних радіорелейних і супутникових ліній зв’язку. Створюються нові
можливості для ефективної співпраці, оскільки, з одного боку, забезпечуються
можливості на якісно вищих рівнях представляти чи передавати інформацію
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(відеоінформацію, гіпертексти, мультимедіа), а, з другого, зникають бар’єри
віддалі, оскільки зникають проблеми з’єднання і передачі інформації без
спотворень.

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку – це покращення  методики створення інформаційної бізнес-системи
в малому та середньому бізнесі. Вона враховує наявність різних систем
концепцій та принципів у сучасній теорії та практиці управління, a також
спирається на наявні знання у галузі інформаційного менеджменту.
Запропонована методика є перспективною з погляду вирішення завдань
менеджменту, які стосуються малого та середнього бізнесу в Україні. Найбільш
важливе з них, що стоїть перед інформаційно-технологічною індустрією та
менеджментом організацій, – це економічна ефективність інформаційних
систем, a також максимізація позитивних ефектів від упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

На сучасному етапі формування на підприємствах сучасної системи обліку
логістичних витрат актуалізується тим, що підприємства виробляють
продукцію загального призначення для задоволення потреб громадян. В
економічному середовищі стають складнішими самі сфери діяльності
підприємства, відбувається їх інтеграція.

Важливим напрямком підвищення конкурентоспроможності підприємств в
теперішніх умовах є виробництво якісних і доступних за ціною товарів.
Досягнення цієї мети без впровадження на підприємствах системи реєстрації,
обліку та контролю логістичних витрат неможливо. Це обґрунтовується тим,
що частка логістичних витрат у структурі собівартості продукції, що
виробляється на вітчизняних підприємствах, є значною. Логістичні витрати
формуються на всіх фазах руху матеріального потоку: постачанні, виробництві,
розподілі та збуті.

Аналіз діяльності сучасних підприємств вказує, що на даному етапі
спостерігається тенденція зменшення логістичних витрат за окремими
логістичними операціями. Так, наприклад, на стадії матеріально-технічного
забезпечення безперебійного функціонування підприємств зусилля традиційно
спрямовані на мінімізацію витрат торговельно-закупівельних операцій; на
стадії виробництва – на мінімізацію витрат на виробництво товарної продукції;
на стадії транспортування – на підвищення коефіцієнта використання рухомого
складу і вибору найбільш економічного транспортного процесу. Але спроби
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гармонізувати ці різні цілі у більшості випадків призводять до збільшення
загальних логістичних витрат у процесі руху товарно-матеріальних цінностей,
що, звісно, негативно відображається на ціні реалізації товарів, а також на
величині доходу підприємства.

З метою максимізації прибутку підприємства необхідно розробити сучасну
систему реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат.

Облік логістичних витрат повинен у певній мірі впливати на логістичну
діяльність підприємства. Виконуючи роль головної частини процесу
управління, він надає важливу інформацію, яка дозволяє:

˗ контролювати логістичну діяльність підприємства;
˗ планувати його тактику і стратегію;
˗ оптимально використовувати матеріально-технічні, трудові й фінансові

ресурси;
˗ вимірювати і оцінювати результати логістичної діяльності;
˗ уникати суб’єктивності при прийнятті логістичних рішень.
У зв’язку з виокремленням логістичної діяльності підприємств, фірм та

компаній важливою потребою є складання логістичного бюджету. Під
логістичним бюджетом необхідно розуміти документ, що відображає у
вартісних показниках майбутні логістичні операції та фінансові результати,
пов’язані з їх виконанням.

Бюджетування передбачає підготовку головного бюджету, що складається
з інтегрованих один з одним бюджетів, які відображають різні сторони
діяльності підприємства. Метою логістичного бюджетування є визначення
обсягу бюджету витрат і надходжень, оптимізація їх структури для досягнення
цілей логістичної системи з урахуванням визначених обмежень і впливу
факторів зовнішнього середовища.

Для формування системи управління логістичними витратами на
підприємстві є важливим те, що бюджет логістичних витрат уточнює видову
структуру логістичних витрат і визначає й реєструє місця їх виникнення, тобто
структурні підрозділи підприємства, що реалізують логістичні процеси.

Бюджетування реалізується засобами формування бюджетів для
конкретних об’єктів на певний період часу з метою визначення на основі
різноманітного аналізу в натуральній або грошовій формах обсягу логістичних
витрат і надходжень, оптимізації їх структури для досягнення логістичних
цілей підприємства.

Теоретичне дослідження видів логістичних витрат на сучасних
підприємствах свідчить про тісний взаємозв’язок з виробничо-господарськими
витратами, але відсутня загальноприйнята їх змістовність та визначення частки
їх врахування у загальних витратах.

У дослідженні діяльності сучасного підприємства слід виокремлювати
логістичну діяльність та приділяти більше уваги проблемі відокремлення
логістичних витрат, оскільки не можна говорити про логістичне управління,
якщо на сучасному підприємстві не розроблені принципи бюджетування
логістичних витрат. Бюджетування являє собою інструмент планування,
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сутність якого можна визначити як інтегровану систему розробки, аналізу та
поточного контролю реалізації короткострокових цілей підприємства. Таким
чином, під бюджетуванням слід розуміти всю сукупність управлінських
процесів, які забезпечують життєвий цикл бюджету

До основних принципів бюджетування належать:
˗ повнота (бюджетування охоплює всі види діяльності, також логістичну

діяльність підприємства);
˗ реальність – обґрунтування бюджетів прогнозами продажів (надання

логістичних послуг), лімітами ресурсів, нормами та нормативами логістичних
витрат;

˗ інтегрованість – тісний зв’язок між бюджетами вищого і нижчого рівнів;
˗ гнучкість (в умовах нестабільності ринкового середовища необхідна

система постійного коригування логістичних бюджетів);
˗ економічність – співвідношення доходів і витрат у процесі бюджетування

логістичних витрат.
Застосування бюджетування логістичних витрат є найбільш ефективним в

умовах складання комплексного балансу витрат у діяльності сучасного
підприємства. Бюджетування логістичних витрат являє собою складний
організаційний та економічний захід, для якого необхідно вносити зміни в
традиційні організаційні рішення, а також у загальний баланс витрат
підприємства, що складався раніше. Особливо складною є процедура
встановлення лімітів для конкретних складових логістичних витрат.

Отже, бюджетування логістичних витрат виявляє вузькі місця у
логістичній системі підприємства, вирішує проблеми комунікацій і розподілу
відповідальності між окремими підрозділами й учасниками процесу управління
ресурсами.

Куклін Б. Я.
  Науковий керівник: Бачинський В. І., к.е.н., проф.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОРМАТИВНОГО
МЕТОДУ ОБЛІКУ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА

ПІДПРИЄМСТВАХ

Переважна більшість підприємств та організацій будівельного бізнесу
діють в сучасних ринкових економічних умовах, за яких прибуток є метою їх
діяльності. Досягнення рентабельності діяльності будівельної організації
забезпечується, головним чином, виконанням завдань з оптимізації витрат та
зниження собівартості будівельно-монтажних робіт.

Одним із дієвих інструментів, що сприяють зниженню собівартості
будівництва, є управлінський облік діяльності будівельних компаній
(холдингів, об’єднань, організацій та підприємств), який базується на
використанні нормативного методу бюджетування, обліку та калькулювання
витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт.
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Реалізація завдань управлінського обліку за нормативного методу
бюджетування, обліку і контролю витрат на будівельне виробництво, зокрема,
щодо своєчасного попередження нераціонального витрачання матеріальних та
грошових коштів у господарстві, сприяння виявленню наявних у виробництві
резервів та результатів діяльності будівельної організації як суб’єкта ринкових
відносин, прийняття своєчасних і обґрунтованих управлінських рішень щодо
раціональної організації будівельного виробництва та оптимізації виробничих
витрат, підтверджує, що найбільш відповідною інформаційною системою
ведення будівельного бізнесу є управлінський облік за нормативним методом, у
якій формуються дані щодо розміру понесених витрат і собівартості
будівельних робіт за їх видами, місцями виникнення, центрами
відповідальності, контрактами, складання управлінської звітності тощо.

Поряд з цим, варто відзначити, що процес формування сучасної системи
управлінського обліку, аналізу та контролю витрат діяльності будівельних
підприємств не в повній мірі відповідає сучасним вимогам. Головними
причинами такого стану є: недосконалі підходи з організації і методики обліку
витрат будівельно-монтажних робіт; недостатня відповідність нормативно-
правової бази будівельного виробництва умовам досконалого управління за
обліково-контрольною й аналітичною інформацією; недосконалість первинних
документів з нормативного обліку виробничих витрат будівництва;
недостатність наукових розробок з методики нормативного обліку, аналізу,
контролю витрат та калькулювання собівартості будівельних робіт в
середовищі управління за відхиленнями, неповне врахування специфіки
будівельного виробництва в обліково-контрольних розробках тощо. Таким
чином, облік, аналіз та контроль витрат в будівельному бізнесі потребують
концептуального вдосконалення на базі нормативного обліку [1; 2; 3].

Впровадження нормативного методу планування та обліку в будівництві
може бути ефективним лише в тому випадку, якщо воно проводитиметься у
тісному взаємозв’язку із заходами щодо поліпшення організації будівельного
виробництва та загальним упорядкуванням господарської діяльності
будівельних організацій.

Найбільш ефективним є впровадження нормативного методу в цілому по
будівельній компанії (організації, підприємству). Це дозволяє спрямовувати
зусилля всього колективу компанії та її підрозділів на здійснення заходів щодо
вдосконалення організації виробництва і праці та посилення контролю за
економним витрачанням трудових ресурсів та матеріальних засобів на всіх
об’єктах будівництва, а також сприяє формуванню позитивних фінансових
результатів діяльності.

Для початку розробки і наступного впровадження нормативного обліку
керівник компанії (організації, підприємства) і, відповідно, керівник
будівельного підрозділу видають наказ про переведення їх на нормативний
метод планування, обліку і калькулювання будівельних робіт. У наказі
керівництво з впровадження нормативного обліку покладається, як правило, на
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головного інженера або заступника керівника з економічної  чи фінансової
роботи.

Перехід на нормативний метод обліку вимагає виконання низки
обов’язкових умов та підготовчих заходів, здійснення яких забезпечило б
надалі ефективне застосування цього методу та дало б позитивні результати у
діяльності будівельної організації.

У підготовчий період весь колектив будівельної організації має бути
ознайомлений з принципами нормативного обліку, порядком розробки
нормативної бази та оформлення первинної документації.

Заходи, пов’язані з впровадженням нормативного обліку, призводять до
необхідності істотних змін у системі бюджетування, нормування, організації та
підготовки виробництва, оперативного та технічного контролю, обліку та
аналізу. Тому в розробці та здійсненні цих заходів в управлінні, організації,
підприємстві та їх підрозділах повинні брати участь відділи: фінансовий,
економічний, виробничий, технічний, бухгалтерія, матеріально-технічного
постачання, праці та заробітної плати, головного механіка та ін.

Для координації роботи всіх відділів під час запровадження нормативного
методу обліку у наказі керівника затверджується комісія, очолювана головним
інженером чи заступником керівника (начальника структурної одиниці), куди
входять керівники зазначених вище відділів. Ця комісія розглядає і затверджує
плани-графіки підготовчих заходів, представлені відділами, складає зведений
план-графік в цілому по об’єднанню, організації (будівельному підрозділу) і
здійснює контроль за їх виконанням.

У планах-графіках при нормативному методі обліку зазначаються
обов’язки кожного відділу, конкретизується відповідальність за різними
ділянками планування та обліку, зокрема:

˗ складання виробничих калькуляцій трудових витрат, організація бригад
покладаються на відділ праці та заробітної плати;

˗ питаннями оперативно-виробничого бюджетування, складання планових
калькуляцій вартості машино-змін роботи будівельних машин та механізмів та
заготівлі матеріалів займається плановий (планово-виробничий) відділ за
участю інших відділів та служб;

˗ виробничі норми витрат матеріалів та нормативи щодо використання
будівельних машин розробляються технічним (виробничо-технічним) відділом
спільно з відділом головного механіка;

˗ велику участь у впровадженні та подальшому застосуванні нормативного
обліку повинен приймати головний бухгалтер будівельної організації. Він бере
участь у складанні з фінансовим, планово-виробничим відділом номенклатури-
цінника на матеріали та планово-розрахункових (облікових) цін на них.
Розробка нормативної та сигнальної документації також здійснюється за участю
головного бухгалтера, ним же забезпечується виготовлення або придбання
бланків нормативних документів.  У бухгалтерії ведеться облік витрат
будівельного виробництва за нормативним методом. Щомісяця головним
бухгалтером разом з іншими службами проводиться аналіз причин та
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встановлення винуватців допущених відхилень від норм. Узагальнені дані
надаються керівництву будівельної організації для прийняття відповідних
рішень.

У планах-графіках наводяться перелік заходів, відділів, служб та осіб,
відповідальних за їх виконання, та терміни виконання.

Нами пропонується наступний перелік заходів з впровадження
нормативного обліку в будівництві:

˗ проведення роз’яснювальної роботи, нарад та семінарів у колективах
об’єднання (організацій, підприємств) та підрозділів щодо впровадження
нормативного методу. Тематика проведених нарад має бути докладно
перерахована у плані-графіку;

˗ перевірка, уточнення або складання технологічної та нормативної
документації з виробництва (проєкт виконання робіт, технологічні та
нормативні карти та ін.);

˗ оновлення норм та впорядкування нормативної бази;
˗ упорядкування складського господарства; забезпечення його

ваговимірювальними приладами, мірною тарою та іншими сучасними засобами
рахунку у вазі;

˗ уточнення (в необхідних випадках розробка) виробничих норм витрат
будівельних матеріалів, конструкцій та деталей, вузлів та складання планово-
розрахункових цін (номенклатури-цінника) на матеріали;

˗ розробка планових цін на експлуатацію машин, механізмів та
автотранспорту;

˗ покращення оперативного обліку обсягів виконаних робіт та виготовлення
продукції у підсобно-допоміжних виробництвах;

˗ розробка угруповань та переліків причин зміни норм та відхилень від
норм, а також список осіб, відповідальних за відхилення від норм, із
зазначенням місць виникнення змін та відхилень;

˗ встановлення порядку заповнення та проходження нормативної
документації (нормативних калькуляцій, документів для фіксації відхилень від
норм та змін норм, а також для виявлення відхилень розрахунковим шляхом за
певні найкоротші періоди часу);

˗ складання вказівок про порядок оформлення первинної нормативної та
сигнальної документації, а також забезпечення в достатній кількості формами
цих документів;

˗ визначення об’єктів обліку витрат на виробництво і калькулювання
собівартості робіт;

˗ розробка системи кодів відхилень від норм;
˗ організація бухгалтерського обліку стосовно нормативного обліку;
˗ зміцнення та вдосконалення системи комп’ютерної обробки обліково-

економічної інформації;
˗ визначення умов, показників та форм діяльності бригад, дільниць, цехів

та служб з використанням даних нормативного методу обліку.
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Для розробки нормативної документації, її систематизації, внесення змін
до норм, а також виписування первинних документів, оперативного контролю
на об’єктах за виконанням виконавцями затвердженої технології робіт,
організації роботи бригад та здійснення інших заходів, пов’язаних із
практичним застосуванням нормативного обліку, у будівельному підрозділі
створюється нормативна група. Така група виділяється із загального штату
спеціалістів обʼєднання (організації, підприємстві, будівельного підрозділу) у
кількості 3–4 осіб. До її складу входять фахівці з планування, виробництва,
праці та заробітної плати, інших відділів.

Отже, викладені вище заходи щодо формування нормативної бази та
організаційні заходи є суттєвою умовою ефективного функціонування
нормативного обліку на підприємствах будівельної сфери.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Інформаційні системи пропонують широкий спектр можливостей для
обробки та представлення інформації. Процес обміну інформацією в
туристичній галузі безпосередньо повʼязаний з основними функціями
туристичного підприємства: туроператора, турагента і туриста.

Інформаційно-комунікаційне середовище – це сукупність умов, що
гарантують діяльність користувача на інформаційних ресурсах за допомогою
інтерактивних засобів інформаційних систем і технологій, які взаємодіють з
ним як з субʼєктом інформаційно-комунікаційної діяльності і як з особистістю.
Інформаційно-комунікаційне середовище включає в себе велику кількість
інформаційних обʼєктів і звʼязків між ними, засоби і технології збору,
зберігання, передачі, обробки і поширення інформації, технічні засоби
відтворення аудіо- та візуальної інформації.

Туристична інформаційна система – це сукупність баз даних туристичної
інформації, спеціалізованих інформаційних технологій і технічних засобів для її
обробки. Сучасні туристичні інформаційні системи складаються з декількох
допоміжних підсистем, включаючи технічну, програмну, інформаційну,
організаційну та правову підтримку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01#Text
https://zakononline.com.ua/
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Передумовами впровадження інформаційної системи в туристичній галузі
є: отримання більш раціональних варіантів вирішення управлінських завдань,
звільнення працівників від рутинної роботи за рахунок автоматизації,
забезпечення достовірності інформації, пропозиція унікальних послуг
споживачам, надання продуктів і послуг за собівартістю. Бажання керівництва
організації зменшити, а головне – надати можливість потенційним покупцям
визнати саме існування компанії та розширити її клієнтську базу.

Для туристичних підприємств, які здійснюють діяльність, повʼязану з
використанням інформаційних систем на різних рівнях, важливо враховувати,
що результатом роботи інформаційних систем є людино-машинна взаємодія.
Ця взаємодія швидко змінюється з часом, що накладає певну відповідальність
на туристичні підприємства щодо постійного оновлення та навчання персоналу
ефективному використанню систем.

Інформаційна технологія – це, насамперед, процеси і методи, що
використовуються для пошуку, збору, зберігання, обробки, надання та
розповсюдження різних видів інформації, а також способи, за допомогою яких
такі процеси і методи реалізуються в різних інформаційних системах. У більш
широкому розумінні, інформаційні технології стосуються всіх аспектів
створення, передачі, зберігання та сприйняття інформації.

Базові інформаційні технології – це технології, повʼязані з різними
способами забезпечення та організації окремих технічних операцій та
інформаційних процесів. Це – технології, повʼязані з представленням,
перетворенням, зберіганням, обробкою та передачею інформації. Такі
технології можуть використовуватися в різних сферах, а не лише в одній галузі.

Спеціалізована інформаційна технологія – це технологія, яка ефективно
реалізує конкретні процедури збору, передачі та обробки інформації в певній
предметній області, зокрема, в туристичній індустрії. Цей вид інформаційних
технологій базується на базових інформаційних технологіях і спрямований на
автоматичне виконання завдань у цій конкретній галузі.

Основними сферами застосування інформаційних технологій у туризмі є
використання спеціальних програмних продуктів та функціонування
глобальних компʼютерних мереж. Сучасні інформаційні технології також
широко використовуються в туристичній діяльності, наприклад, бронювання,
інтегровані комунікаційні мережі, мультимедійні системи, управлінські
інформаційні системи та технології просування туристичних продуктів і
послуг.

Інформаційні технології, якщо їх правильно використовувати, можуть
допомогти турфірмам випередити своїх конкурентів і завоювати клієнтів.
Процес підбору значно спрощується, якщо споживач туристичних послуг
заздалегідь знає, чого очікувати від відпочинку, а от працівникові турагентства
доводиться прораховувати всі нюанси для створення туру.

Своєчасне і точне донесення інформації має вирішальне значення, а
затримки можуть призвести до втрати клієнтів, а, отже, зашкодити репутації
компанії. До недавнього часу ця інформація передавалася різними
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традиційними способами, включаючи поштове відправлення, телефон,
радіотелефон та факс. На сьогодні використовується високошвидкісний
Інтернет, аудіо-, та відеозображення. Також були створені електронні веб-
сайти, які дозволяють туристам переглядати всі види турів з фотографіями і
коментарями гідів, а також деталі програми, інформацію про туристичні
компанії, поради щодо оформлення віз і створення індивідуальних туристичних
пакетів.

Використання різноманітних інформаційних рішень у туристичній
індустрії спрямоване, насамперед, на підвищення якості обслуговування
клієнтів. Детальні та якісні описи туристичних обʼєктів є показниками якості
для споживачів туристичних послуг. Це стосується не лише туристичних
обʼєктів, але й послуг розміщення та харчування туристів.

Іншим показником якості обслуговування є кількість пропонованих
послуг. Використання інформаційних технологій дозволяє запропонувати
споживачам широкий спектр туристичних продуктів.

Сучасний рівень розвитку туристичного бізнесу та жорстка конкуренція в
цьому секторі підкреслюють особливу важливість інформаційних технологій.
Наявне на сьогоднішній день комерційне програмне забезпечення дозволяє
автоматизувати внутрішню діяльність туристичної агенції. Такі програми не
лише забезпечують складання та розвиток довідкових баз на основі
різноманітних даних, але й відповідають за стан платежів та їх облік, прийом
замовлень та їх обробку, роботу з клієнтами компанії, формування та облік
внутрішнього документообігу, аналіз вхідних даних та підготовку звітів.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ
РЕСУРСАМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

З початку ХХ ст. практика управління людськими ресурсами
перетворилася з чисто адміністративної та транзакційної до практики, яка має
важливе стратегічне значення для бізнесу, забезпечуючи трансформаційну
цінність для підтримки основних бізнес-цілей. Частково це повʼязано з
впровадженням технологій та повʼязаних із ними додатків, які подібним чином
розвивалися в кінці ХХ ст., продовжуючись сьогодні і, безумовно, у
майбутньому. Інформаційні системи людських ресурсів (Human Recourse
Information System, далі HRIS) в сьогоденні, беручи до уваги військовий стан в
країні, використовуються для автоматизації повторюваних адміністративних
завдань, тобто створення, виконання та відстеження діяльності, повʼязаної з
основними HR-практиками (наймання, навчання та розвиток, винагорода та
пільги, планування кадрів, ефективність організації тощо), а також є важливими
інструментами для підтримки прийняття бізнес-рішень щодо управління
талантами бізнесу.
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«Постійні інновації в технологіях змінюють спосіб виконання роботи з
персоналом» [1]. Саме за допомогою цих технологічних розробок в режимі
реального часу стає можливим сформувати інформаційне, а також інтерактивне
робоче середовище. Так звані кадрові інформаційні системи з плином часу
зазнали трансформації, перетворившись з автоматизованого ведення зайнятості
персоналу організації у складну систему звітності, яка також допомагає
приймати управлінські рішення.

Щоб визначити, яке ж значення має HRIS для бізнесу, варто
проаналізувати, як саме ця інформаційна система задовольняє обіцяні нею
фактори, а саме:

˗ вплив HRIS на процеси, що повʼязані з людськими ресурсами;
˗ економія часу шляхом використання системи;
˗ вплив HRIS на витрати;
˗ інформація та прийняття рішень;
˗ стратегічний вплив системи, значення HRIS у реалізації HR-функції в

організації.
Загалом задоволеність HRIS директорами по персоналу є на досить

високому рівні, адже більша частина відзначають, що з використанням цієї
системи, їхні працівники теж відчувають задоволення від застосування HRIS.
Втім, існує проблема при впровадженні системи, яку часто або ігнорують, або
просто не помічають. Її суть доволі проста: необхідно змусити персонал
прийняти нову для них систему [2]. Попри існування високого рівня
задоволення від HRIS, для багатьох організацій її можна застосувати ще краще,
якщо до найменших деталей розібратися в ній. Деяка кількість науковців, у
тому числі А. Тарговський та С. Дешпанде зазначили, що певна частинка
корисності від HRIS полягає у її позитивному впливі саме на традиційні
процеси людських ресурсів, до яких відносять наймання персоналу, навчання і
його розвиток загалом [3]. Існує ймовірність, що багато керівників, які
використовують HRIS, бувши нею задоволені, не помічають, що вона значною
мірою впливає на підбір кадрів, навчання персоналу чи на прогнозування
виникнення потреб у співробітниках.

До переваг HRIS, які впливають на бізнес в цілому, відносять значне
скорочення затрат часу на адміністративні процеси [3], що на сьогодні значно
полегшує управління бізнесом. Взагалі, вплив системи на економію часу,
зазвичай, неоднозначний.

Якщо ж брати до прикладу певні кадрові завдання, до яких можна віднести
підбір кадрів, навчання персоналу, управління ним, то вплив недоцільно
визначити як позитивний, оскільки він або незначний, або ж зовсім невідчутна
економія часу, який, своєю чергою, спрямований на цю діяльність; також це
може бути час, витрачений на передачу інформації в організації. Проте, не
варто заперечувати, що в багатьох випадках HRIS дійсно допомагає досягти
певної економії важливого ресурсу – часу. Переважно зменшуються витрати
часу на обробку документів, виправлення помилок, якщо такі виявлено, та на
введення даних.
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Наступним фактором, що має задовольнити HRIS, це зниження витрат на
обробку даних. Для прикладу, дослідники М. Легнік-Холл та С. Моріц у своїй
роботі зазначили, що застосування нової системи електронного управління
персоналом Dell Computer за перший рік заощадила 2,5 млн дол. Проте, це –
для приватних організацій. Якщо ж брати до уваги державні підприємства, то
очікуваний вплив HRIS був незначним. Так само незначний вплив виявляється і
на кадрові завдання: скорочення витрат на навчання, підбір кадрів, введення
даних про суми, що спрямовані на заробітну плату [4].

Досить сильним позитивним фактором HRIS для бізнесу є інформація. К.
Ковач та інші науковці акцентували, що система має можливість стати
механізмом обміну інформації у функціональній сфері організації [2]. Загалом,
HRIS допомагає в поширенні інформації та, в певному розумінні, підвищує її
корисність. Не варто не припускати, що інформація, створена HRIS, може
використовуватися і в неповному обсязі. Але в цілому така інформація
спричиняє додану вартість організації.

Функції, надані HRIS, які дозволяють визначити тип та обсяг інформації,
що надається вищому керівництву, а також ефективність відділу кадрів для
прийняття кращих рішень є важливими для дослідження системи [4]. До мети
HRIS варто віднести можливість надавати програми, за допомогою яких
виявляється підтримка у прийнятті рішень. Такі програми повинні
забезпечувати керівникам та загалом усім кадрам організації можливість
приймати найкращі рішення, а не просто прискорено створювати дані. Однак,
на практиці майже ніколи HRIS істотно на процес прийняття рішень не
впливає. Так, звісно система може збільшити ефективність процесу, проте,
результати цих рішень було не зовсім втішними.

Переважно це рішення щодо карʼєрного зростання (однак саме для цього
рішення надає досить корисну інформацію), а ще рішення про відбір, часу
навчання та найняття працівників.

Деякі науковці передбачали, що має суттєвий вплив на важливість відділів
людських ресурсів, що в результаті призведе до підвищення стратегічної
(управлінської) ролі організації, а також сприятиме її конкурентоспроможності.
Ще один напрям – це створення нових шляхів для людських ресурсів, що в
результаті має підвищити цінність для бізнесу [4]. На практиці цей шлях не
підтвердився,  адже значних змін у відділі людських ресурсів не
спостерігається, проте, він дійсно стає важливішим і стратегічнішим для
організації.

Значення HRIS для бізнесу в плані прийняття стратегічних рішень сягає ще
1990-х років, коли фокус системи дещо починає змінюватися, адже виявилась
корисність у прийнятті стратегічних рішень [2]. В цілому, система має на меті
допомогти менеджерам досягати стратегічні цілі та покращувати процес
прийняття цих рішень.

Бізнес-індустрія дуже конкурентна і це частково повʼязано з прогресом
технологій. Щоб залишатися в чесній конкуренції на ринку, фірма повинна
мати кваліфікованих і навчених працівників, які обізнані як зі змінами в
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технології, так і зі змінними смаками споживачів. Навчання персоналу в цих
нових сферах покращить силу компанії на ринку.

Отже, враховуючи проведений аналіз факторів впливу HRIS на бізнес,
варто відзначити, що результати є досить обнадійливими, проте,
неоднозначними. Загалом, система досить ефективна, проте, менеджери не до
кінця бачать всі переваги від її реалізації, крім впливу на інформацію та обмін
нею. Через те, що дослідження було проведено з точки зору державних
організацій, наймання працівників, їх навчання дещо інакше вирішується в
порівнянні з приватними організаціями. Тому не варто відкидати думку, що
HRIS, у його теперішньому вигляді, можливо ще не має значного позитивного
впливу у цих секторах. Але ці переваги є перспективними, адже є ймовірність,
що менеджери застосовують систему не в повному обсязі. Для вдосконалення
HRIS можна б було додати деякі програми, які наразі не є частиною системи.
Таким чином, потенційний внесок HRIS в організацію є досить значним, проте,
необхідно надалі розвивати й удосконалювати систему, адже потенціалу у ній є
достатньо.
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ТЕХНОЛОГІЯ УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В
МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кожне управлінське рішення має свій конкретний результат, тому метою
управлінської діяльності є пошук таких форм, методів, засобів та інструментів
прийняття рішень, які могли б сприяти досягненню оптимального результату за
конкретних умов і обставин.

Технологія розробки, прийняття й реалізації рішень і процедур, здійснення
логічних, аналітичних, інформаційно-пошукових, обчислювальних та інших
операцій має передбачати їх чітку послідовність. Розробляючи управлінські
процедури, встановлюють порядок здійснення окремих операцій, повʼязаних зі
збиранням, рухом, зберіганням, обробкою, аналізом інформації, забезпеченням
нею структурних підрозділів і окремих робочих місць, а також визначають інші
дії, зумовлені потребою розвʼязання господарських завдань.
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Процес прийняття та реалізації управлінських рішень підприємством є
ключовим аспектом діяльності будь-якого підприємства. Тому аналіз процедур
та етапів технології цього процесу є актуальним для подальшого вирішення
управлінських проблем.

На сучасному етапі розвитку суспільства ефективна діяльність будь-яких
підприємств та організацій в значній мірі залежить від своєчасного вирішення
питань, що в тій або іншій мірі повʼязані з цілою низкою чинників, які
впливають на соціально-економічну систему. Тому вирішення даних проблем
повʼязано з процесом прийняття управлінських рішень, від яких залежить
якість та ефективність управління підприємством в цілому.

Прийняття рішень – складова частина будь-якої управлінської функції.
Необхідність ухвалення рішення пронизує усе, що робить керуючий, формуючи
цілі і процес їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень
надзвичайно важливо для всіх, хто хоче процвітати в мистецтві керування [2].

Рівень економічного управління на підприємствах не завжди відповідає
сучасним вимогам, ухвалені рішення часто недостатньо обґрунтовані, також
недосконалими залишаються структура і методи управління. Це лише невелика
частка тих недоліків, що мають місце.

Технологія дозволяє раціонально використовувати час, матеріальні та
трудові ресурси. Отже, потреба в технологіях зʼявляється тоді, коли виникає
необхідність у раціональних (з погляду ефективності) діях у керуванні
соціальними процесами.

Кожен вид проблеми вимагає свого шляху вирішення. Однак,
повсякденний обсяг роботи керівника будь-якого рівня не дозволяє йому
відводити окремий час для вироблення нових напрямків дій для кожної
проблеми. Саме тут криється важливість і необхідність використання
попередньо визначеної технології [1]. Якщо ж проблемна ситуація значно
складніша, фактори не так очевидні, а вирішення її є неоднозначним, процес
прийняття рішення вимагає структуризації, що дозволить визначити етапи і
процедури, спрямовані на її вирішення.

Прийняте рішення потребує розробки чіткого плану дій, який би визначав і
узгоджував конкретні заходи, терміни і напрями роботи щодо його реалізації.
Доцільним є розробка плану-графіку реалізації рішення з чітко виділеними в
ньому основними етапами цього процесу і відповідальними особами. Якщо
рішення носить масовий характер, то план-графік можна вивішувати на
видному місці. Якщо рішення є поточним, то керівнику корисно складати для
себе короткий план-графік його виконання.

Реалізація рішення не закінчується вибором альтернатив, тому на стадії
реалізації вживаються заходи щодо конкретизації рішення і доведення його до
виконавців, тобто цінність рішення полягає в тому, що воно реалізоване.

Організація виконання прийнятого рішення полягає в активному
використанні механізму стимулювання і відповідальності шляхом переконання,
спонукання і примушування виконавців. Вибір засобів впливу на виконавців
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залежить від важливості і терміновості рішення, особистих якостей виконавців
[3].

З моменту доведення рішення до виконавців розпочинають етап контролю
за виконанням рішення. В процесі контролю виявляються відхилення і
вносяться коригування, що допомагають реалізувати рішення повністю. За
допомогою контролю встановлюється так званий зворотний звʼязок між
керуючою і керованою підсистемами.

Для оптимальної оцінки слід перевірити ефективність управлінських
рішень, наприклад, за показниками використання основних факторів
виробництва: робочої сили, землі, технічних засобів. При цьому слід
враховувати соціальні та психологічні аспекти проблем, оскільки заходи
вдосконалення організації праці, виробництва i управління повинні сприяти не
тільки збільшенню виробництва споживчих вартостей, економії живої i
уречевленої праці, а й поліпшенню психологічного клімату, взаємовідносин у
колективі, зростанню задоволеності від праці [3].

Завершальним та основним етапом в технології менеджменту при
ухваленні управлінських рішень в менеджменті організації є мозковий центр
управлінського циклу прийняття управлінських рішень. Основною метою
такого процесу є ретельне дослідження отриманої інформації, її обробка та
класифікація, проведення необхідних розрахунків, здійснення прогнозування та
на основі отриманих висновків вироблення та прийняття відповідних
управлінських рішень. Дана функція покладена на менеджерів середнього рівня
та топ-менеджерів. Таким чином, в технології менеджменту при прийнятті
управлінських рішень основна роль відводиться людині та її розумовим
здібностям.

Управлінське рішення як специфічний вид діяльності людини в процесі
управління можна уявити в вигляді послідовності певних операцій. Це, перш за
все, розробка варіантів дій, вибір варіанту, його прийняття (затвердження) і
реалізація. Рішення виконують надзвичайно складний комплекс робіт, дій,
операцій, який є однією з основних органічних загальних функцій
менеджменту.

Отже, технологію менеджменту при ухваленні управлінських рішень в
менеджменті організації можна визначити як комплекс визначених операцій та
процедур, які покладені на групу спеціалістів різного профілю, які мають
виконуватися в певному порядку з дотриманням певної методики (набір
методів, підходів та технічних засобів) в межах встановлених часових
інтервалів. Для досягнення найкращого ефекту менеджери всіх рівнів та циклів
повинні мати доступну комунікаційну мережу. Тому ефективність прийняття
управлінських рішень в технології менеджменту буде залежати від вдалого
комбінування аналітичних, технічних методів та інтуїції усіх задіяних в даному
процесі.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Діяльність торговельного підприємства вимагає наявності предметів та
засобів праці. Засоби праці в економіці прийнято називати основними засобами.
Основні засоби – це матеріальні активи торговельного підприємства, які
використовуються протягом тривалого часу для здійснення його діяльності.
Вони займають вагоме місце у процесі торгівлі, так як забезпечують умови для
виконання завдань торговельного підприємства. Функціонування
торговельного підприємства в умовах жорсткої конкуренції та економічної
нестабільності робить актуальним питання управління основними засобами.
Управління основними засобами торговельного підприємства та обґрунтування
інвестиційної політики в їх частині вимагає ефективного обліку, здійснення
економічного контролю та різнобічного використання інформації, яка ними
формується. Для ведення обліку, здійснення контролю основних засобів
необхідно, насамперед, розуміння суті цього поняття та його всебічної
характеристики.

У бухгалтерському обліку прийняте визначення: «основні засоби – це
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в 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 становить більше
одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік)» [2]. Крім
того, існують такі категорії як група та обʼєкт основних засобів.

Групою основних засобів торговельного підприємства є сукупність
однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами
використання необоротних матеріальних активів. Обʼєктом основних засобів
торговельного підприємства є закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що
призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений
комплекс конструктивно зʼєднаних предметів однакового або різного
призначень, що мають для їх обслуговування загальні пристосування,
приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може
виконувати свої функції, комплекс – певну роботу тільки у складі комплексу, а
не самостійно. Якщо ж один обʼєкт основних засобів складається із частин, які
мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих
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частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий обʼєкт основних
засобів.

Разом з цим, доцільно обʼєднувати в один обʼєкт обліку групу однорідних
основних засобів, котрі надійшли одночасно та мають однаковий строк
корисної експлуатації. Важливим є факт визнання основних засобів, який
зафіксований у П(С)БО 7 «Основні засоби» [2]. Обʼєкт основних засобів
визнається активом, якщо відповідає загальним критеріям визнання активів, а
саме: існує ймовірність того, що торговельне підприємство отримає в
майбутньому економічні вигоди від його використання; його вартість може
бути достовірно визначена. Упевненість у тому, що обʼєкт основних засобів
відповідає першому критерію, повʼязана з наявністю підтвердження, що всі
ризики та вигоди, повʼязані з використанням цього обʼєкта, уже перейшли до
торговельного підприємства.

Майбутні економічні вигоди від використання основного засобу можуть
бути отримані у вигляді доходу від реалізації товарів, економії витрат або в
інший спосіб. Але слід мати на увазі, що деякі обʼєкти безпосередньо не
збільшують економічної вигоди, але можуть бути потрібні для забезпечення
отримання майбутніх економічних вигід від інших активів. Прикладом є
основні засоби, придбані для охорони навколишнього середовища або з метою
безпеки [1].

Оцінка основних засобів торговельного підприємства здійснюється у
відповідності до П(С)БО 7 «Основні засоби» в залежності від характеру, стану
засобів, часу оцінки та визначає такі види вартості: первісна вартість;
переоцінена вартість; залишкова вартість; справедлива вартість; вартість, яка
амортизується; ліквідаційна вартість; чиста вартість реалізації.

Чітке розуміння суті основних засобів торговельного підприємства,
визнання та оцінки забезпечує якість облікової та аналітичної інформації,
уникнення штрафних санкцій та сприяє оптимізації управлінських рішень в
частині їх використання.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

В сучасних умовах господарювання облік витрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в звʼязку з
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особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і
підгалузей промисловості. Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань
організації і методології обліку і калькулювання собівартості, в промисловості
виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат,
розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості
виробів, які визначаються галузевими факторами.

Мета обліку затрат і калькулювання собівартості продукції полягає в
своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних затрат, повʼязаних
з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості окремих
видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів.
Поточний облік витрат в місцях виникнення затрат, виявлення можливих
відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинен
задовольнити потреби оперативного управління виробництвом.

У процесі ведення підприємством обліку витрат можуть
використовуватися такі варіанти:

1. Ведення бухгалтерського обліку з використанням лише рахунків класу 8
«Витрати за елементами». Такий варіант обліку витрат може використовуватись
невеликими підприємствами, що займаються одним видом діяльності
(виробництво одного чи кількох видів продукції, надання послуг, торгівля
тощо), обсяг якої незначний за умови, що користувачам достатньо інформації
лише за видами економічно однорідних витрат: матеріальні витрати, витрати на
оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні
витрати.

2. Ведення бухгалтерського обліку з використанням тільки рахунків класу 9
«Витрати діяльності». Рекомендується підприємствам середнього розміру, що
використовують П(С)БО як постанову для складання фінансової звітності, за
умови щоквартального проведення перегрупування витрат за економічними
елементами для потреб складання фінансової звітності. В даному випадку
використовують такі узагальнені статті витрат: собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші
операційні витрати, фінансові витрати, інші витрати, витрати з податку на
прибуток.

3. Ведення бухгалтерського обліку з використанням рахунків класу 8
«Витрати за елементами» і класу 9 «Витрати діяльності». Використовується
великими підприємствами, які мають, крім значних обсягів виробництва, різні
види діяльності та виготовляють різноманітну номенклатуру продукції. Рахунки
класу 9 «Витрати діяльності» використовуються для формування витрат за
видами діяльності, класу 8 «Витрати за елементами» для перегрупування їх за
економічними елементами.

У підприємств, які здійснюють облік витрат тільки із застосуванням
рахунків класу 8 «Витрати за елементами», витрати операційної діяльності
збираються на рахунках 80-84, а всі витрати, повʼязані з інвестиційною і
фінансовою діяльністю, а також витрати, які виникли за надзвичайних подій –
на рахунку 85 «Інші затрати». Рахунок 85 «Інші затрати» застосовується для
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узагальнення інформації про витрати, повʼязані з інвестиційною та фінансовою
діяльністю, а також про витрати, повʼязані з запобіганням надзвичайним подіям
та ліквідацією їх наслідків. Цей рахунок ведеться тільки тими підприємствами
та організаціями, які не застосовують рахунки класу 9. Прямі витрати
операційної діяльності за елементами списуються на рахунок 23
«Виробництво», а всі інші витрати, в тому числі з кредиту рахунку 85 «Інші
затрати» списуються на рахунок 79 «Фінансові результати».

Для аналітичного обліку витрат використовують відомості обліку витрат.
Записи в цих відомостях роблять на підставі первинних документів і
розроблювальних таблиць розподілу матеріалів, заробітної плати, послуг
допоміжних виробництв, розрахунку амортизації основних засобів і листків
розшифровок за іншими грошовими витратами.

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами
виробництв, статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється.
На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестись за
підрозділами підприємства, центрами витрат і центрами відповідальності за
витратами.

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції,
товарів, виконаних робіт, наданих послуг ведеться на рахунку 90 «Собівартість
реалізації».

Продукція обслуговуючих виробництв і господарств, а також виконані
ними роботи та послуги можуть споживатись як безпосередньо самим
підприємством для власних потреб, так й іншими сторонніми (зовнішніми)
споживачами.

Аналітичний облік витрат допоміжних виробництв ведеться в розрізі
наступних видів виробництв: інструментальні (виготовлення інструментів,
пристроїв, штампів, моделей, запасних частин, виробництво будівельних
конструкцій і деталей); ремонтні (ремонт механічного та електричного
обладнання, транспортних засобів, будівель і споруд); енергосилові
(забезпечення різними видами електро- і теплоенергії, стислим повітрям,
киснем, водою); транспортні (залізничний, водний та автомобільний транспорт
тощо).

Таким чином, підвищення ефективності інформаційного забезпечення має
спрямовуватися на розвиток обліку витрат та удосконалення системи
калькулювання з врахуванням організаційної структури машинобудівного
підприємства та технологічного циклу. Тому для удосконалення організації та
методики обліку важливо чітко розмежувати обʼєкти обліку витрат і
калькулювання.

Водночас, при побудові дієвого контролю за витратами і собівартістю
продукції необхідно враховувати галузь економічної діяльності, види і типи
виробництва, особливості технологічних процесів, види і структуру виробів, які
визначають обʼєкти обліку витрат і калькулювання.
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ЗМІНИ У ГАЛУЗЕВІЙ СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

Галузева структура підприємницького сектору є складною, динамічною і
піддається кількісним і якісним змінам, перебуваючи під впливом науково-
технічного прогресу, суспільно-історичних умов, циклічного розвитку
економіки і низки інших чинників.

Галузеву структуру господарства можна визначати як співвідношення
певних галузей за кількісними (натуральними) та якісними (вартісними)
показниками вимірювання [1, с. 87]. Галузева структура не є постійною. Вона
формується в результаті взаємодії і переплетення різноманітних економічних
факторів.

Зміни, що відбуваються у галузевій структурі економіки, носять назву
«структурних зрушень» або «галузевих зрушень» та проявляються в якості змін
у взаємному розміщенні структурних елементів, у співвідношенні їхніх часток,
рівнів вагомості, у змінах різних пропорцій та кількісних характеристик
економічної системи [1, с. 88]. Галузеві структурні зрушення відрізняються від
будь-яких динамічних процесів тим, що мають більш глибинний характер, у
результаті чого більшою мірою відбуваються якісні, а не кількісні зміни у
галузевій структурі економіки, що є незворотними.

Структурні зрушення оцінюють за основними макроекономічними
показниками, такими як: валовий внутрішній продукт (ВВП), кількість занятого
населення, інвестиції в основний капітал та інші.

Внаслідок воєнних дій економіка України зіткнулася з втратами по всіх
напрямках підприємницької діяльності.

Ділова активність бізнесу в перші тижні війни призупинилася і далі
відновлюється дуже повільно. Понад половина компаній-членів Європейської
бізнес-асоціації в Україні припинили або призупинили свою діяльність у
воєнний час (57 %). Серед меншого бізнесу ситуація є схожою. За даними
опитування КШЕ та Gradus, близько 39 % компаній зупинили свою діяльність і
ще 20 % практично не працюють. Обережне відновлення спостерігається з
середини березня, коли компанії відновили роботу у відносно безпечних
західних та центральних регіонах. Ця хвиля посилилася на початку квітня після
звільнення від російських військ Київської, Чернігівської та Сумської областей
[2, с. 5].

За даними опитування Advanter Group, індекс активності малого та
середнього бізнесу з початку війни впав удвічі. Серед ключових проблем
відновлення та розвитку бізнес називає [3, с. 37]:

˗ відсутність платоспроможного попиту;
˗ непрогнозованість ситуації в Україні;
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˗ відсутність достатнього капіталу  (зросли потреби бізнесу в додатковому
фінансуванні);

˗ недоступність кредитних коштів;
˗ непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу;
˗ порушена логістика, ланцюги постачання.
За даними Державного агентства статистики,  реальний ВВП у  II  кварталі

2022  року зменшився порівняно з попереднім кварталом на  19,1  %  (з
урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2021 року – на 37,2
% (рис. 1) [4].

Через падіння внутрішнього попиту зменшення обсягу реалізованої
продукції у  2022  році оцінюється на  52  %  до  2021  року.  В результаті  44  %
компаній планують виходити на зовнішні ринки або розширювати експорт
(якщо компанія почала розвивати експорт до війни) [3, с. 38].

Виходячи з цього, необхідно розуміти, що в найближчі роки Україна буде
дотаційною державою,  де певний період часу головним інвестором буде саме
держава.  І від того,  які пріоритети поставить держава,  залежатиме,  як довго
бізнес буде виходити з кризи [5].

Рис. 1. Зміна реального ВВП [4]

Залишається значним інфляційний тиск. У липні інфляція прискорилася до
22,2  %  у річному вимірі.  За попередніми оцінками Національного банку,  у
серпні вона сягнула близько  23  %.  Ефекти війни,  зокрема,  руйнування
виробництв і логістики,  і надалі мають визначальний вплив на ціни майже
всього споживчого набору товарів і послуг [4].

За даними  KSE, прямі збитки в сільському господарстві оцінюються в  4,3
млрд дол.  (втрата активів),  непрямі  –  23  млрд дол.  (втрати через зменшення
виробництва,  блокування портів,  здорожчання добрив і палива).У результаті
воєнних дій до  40  %  металургійних потужностей зруйновані  (найбільші  –
«Азовсталь»,  Маріупольський меткомбінат ім.  Ілліча).  Внаслідок війни ряд
машинобудівних підприємств зазнали обстрілів та руйнувань.  Машинобудівні
підприємства проводять релокацію для збереження своїх потужностей.
Потужності машинобудівних заводів частково завантажуються завдяки
держзамовленню.  За оцінкою Спідки хіміків України,  збитки хімічної
промисловості від руйнувань становили до  2  млрд дол.,  втрати від скорочення
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виробництва та обсягів продажів – до 6 млрд дол. Через екологічні ризики
частина заводів зупинили або скоротили свою діяльність, особливо на
територіях, де ведуться бойові дії чи поряд із ними. З початку війни сфера
торгівлі зазнала значних втрат – знищення складів із запасами, магазинів і ТЦ,
втрата частини українських постачальників, чиї виробничі потужності
окуповані або знищені, порушення логістики, дефіцит товарів, різке падіння
попиту. За даними ЗМІ, в Україні постраждало понад 2,9 тис. торговельних
точок, сумарні збитки оцінюються в 1,4 млрд дол. [3, с. 23, 24, 27, 28, 31].

Для стимулювання розвитку МСБ із 1 липня уряд запустив грантову
програму для мікро-, малого та середнього підприємництва. Загальний бюджет
становить 40 млрд грн, що в десятки разів менше від потреб бізнесу у
фінансуванні. Тому для підтримки бізнесу важлива не лише грантова допомога,
але і доступ до кредитних коштів на прийнятних умовах [3, с. 38].

Уряд також затвердив низку програм, спрямованих на фінансову
підтримку бізнесу через банківські кредити [2, с. 17]:

1. Розширена програма «5–7–9 %» – усі раніше створені бізнеси, більшістю
бенефіціарів яких є українці, можуть отримати до 60 млн грн під відсоткову
ставку 0 %, яка після війни буде збільшена до 5 %.

2. Часткові державні гарантії для українських банків за портфелями
кредитів МСП (до 80 % загальної вартості).

3. Компенсація процентних ставок за кредитами (тіло до 50 млн грн) для
малого та середнього сільськогосподарського бізнесу (річний оборот до 20 млн
євро) на посівну кампанію. Експортно-кредитне агентство уповноважено
забезпечувати кредитування українських експортерів, що дозволяє знизити
вартість фінансування.

Аналіз галузевої структури дозволяє виділити основні (провідні) галузі,
галузі, що розвиваються (у тому числі пріоритетні), та ті, що не розвиваються,
відмирають. Дослідження структури галузі, у свою чергу, надає змогу
встановити лідерів та аутсайдерів серед підприємницьких структур, що
випускають продукцію одного цільового призначення [1, с. 87].

Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення
потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно
чистій продукції, високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо
розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.

Уряд України виокремив чотири галузі, на які буде спрямовано основні
зусилля для їх підтримання. В першу чергу, це: military-tech
(високотехнологічне озброєння); металургія, гірнича промисловість і
машинобудування; сільське господарство та харчова промисловість; ІТ-галузь.

На сьогодні, після часткового знищення української металургії, АПК може
стати головним драйвером економіки взагалі і зайнятості зокрема. Одна з
головних помилок, яких не можна допустити – спроба допомагати тільки
малому фермерству. Насправді, кожна з груп агровиробників має отримати свої
відповідні стимули.

Якщо металургія, сільське господарство, харчова промисловість, а також
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IT-галузь добре зростали до війни, то military-tech – це нова галузь у фокусі
розвитку нашої держави.

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що
галузева структура підприємницького сектору чинить вплив на ефективність
функціонування економіки та визначає галузеві пріоритети, які є необхідними
для структурної перебудови економіки України, економічного зростання і
переходу економіки країни на якісно новий рівень.

Україна як на макро-, так і на мезо-  та мікрорівнях, на даному етапі свого
розвитку повинна враховувати зміни умов воєнного стану з метою
вдосконалення галузевої структури підприємницького сектору.
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ІНФЛЯЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Проблематику даного питання зумовлює недосконалість розроблених
теоретичних засад і нерозуміння практиків, як реалізувати у господарський
процес власне проблеми з теоретичних аспектів обліку та контролю активів
підприємства в умовах інфляції.

Упорядкування бухгалтерського обліку потребує особливої уваги, оскільки
це – основне джерело інформації про господарські процеси, які відбуваються на
підприємстві. Оцінку якості налагодженості облікового процесу і пошук шляхів
його удосконалення необхідно здійснювати в організаційному та методичному
аспектах. Для ефективної праці необхідний певний алгоритм роботи, а
особливо щодо такої важливої та актуальної топологічної ділянки як облік
активів в умовах інфляції. У спеціалізованій літературі з питань організації
обліку чітко розроблено методику організації облікового процесу самих активів
підприємства, проте, нічого не сказано про вплив на облік майна інфляційних
процесів в економіці. Тому виникає необхідність на основі вищевказаної
методики відпрацювати методику організації облікового процесу для активів

https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/UKR_
https://uifuture.org/publications/analiz-stanu-
https://prm.ua/naslidky-rosiyskoho-vtorhnennia-
https://uifuture.org/publications/ukrayina-2022-yak-ne-vtratyty-svij-shans-staty-sylnoyu-
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підприємства в умовах інфляції. Вирішення даного питання сприятиме
отриманню обʼєктивної інформації для управлінського персоналу про стан
активів, що дасть можливість у короткі терміни подолати негативні наслідки
економічної кризи.

Гармонізація системи обліку в Україні з міжнародними стандартами
призвела до відповідного застосування справедливої вартості у національних
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Проте, на практиці
визначення справедливої вартості повʼязане з певними труднощами, оскільки
МСФЗ та НП(С)БО містять лише загальні орієнтири щодо справедливої
вартості активів. Саме з цієї причини тенденція поширення оцінки за
справедливою вартістю по-різному сприймається на вітчизняних
підприємствах. Відтак, справедлива вартість активів визначається субʼєктом
підприємницької діяльності за ринковою вартістю.

Відповідно до визначення, наведеного в МСФЗ, справедлива вартість –
сума, за якою можна здійснити обмін активу або погасити заборгованість в
операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами [1].

Подібне за суттю визначення є у Міжнародному стандарті оцінки 104
«Бази оцінки», де вказано, що «ринкова вартість – очікувана (розрахована)
грошова сума, за яку міг би відбутись обмін активу чи зобовʼязання на дату
оцінки між готовими до такої транзакції зацікавленим покупцем та
зацікавленим продавцем, які не повʼязані між собою, в результаті комерційної
угоди після проведення належного маркетингу, при якій (угоді) кожна із сторін
діяла б обізнано, розсудливо та без примусу» [2]. У цьому ж стандарті
підкреслюється, що поняття «ринкова вартість» та «справедлива вартість» не є
синонімами. Справедлива вартість припускає, що операція може відбутися за
наявності певних розбіжностей або за обставин, що відрізняються від
нормального процесу перерозподілу в умовах відкритого ринку. Такі обставини
включають в себе можливість здійснення термінової операції, коли одна із
сторін перебуває у скрутному становищі, а також інші випадки, не передбачені
у наведеному вище визначенні ринкової вартості. Проте, справедлива вартість
окремих активів на підприємствах все ж таки визначається за ринковою
вартістю.

Однією з суттєвих перешкод обліку активів в умовах інфляції є
розмежування бухгалтерського обліку з податковим законодавством, яке
полягає у розбіжностях між переоцінкою майна та його індексацією.
Переоцінка в бухгалтерському обліку та індексація в податковому – два
діаметрально протилежні поняття, які слід чітко розмежовувати. Так, на відміну
від бухгалтерського обліку, де вартість обʼєктів основних засобів внаслідок
переоцінки може як збільшуватися (дооцінка), так і зменшуватися (уцінка), в
податковому обліку внаслідок індексації можливе лише збільшення балансової
вартості груп основних засобів. У податковому обліку індексація здійснюється
по балансовій вартості групи необоротних активів загалом, тоді як у
бухгалтерському обліку переоцінка проводиться по кожному обʼєкту
відповідної групи необоротних активів. Вирішення даної проблеми сприятиме,
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насамперед, уникненню розбіжностей між бухгалтерським обліком та
податковим законодавством, що призведе до економії витрат часу облікових
працівників.

На нашу думку, економічно недоцільним є обмеження щодо переоцінки
запасів та те, що першою завжди має проводитися лише уцінка активів. Адже
інфляційні коливання призводять до зростання цін на товарно-матеріальні
цінності, а субʼєкт підприємницької діяльності не має права провести дооцінку.
В принципі дане питання не є проблемним для підприємств, які займаються
торгівлею товарами «широкого споживання», але є проблемним для
підприємств, що реалізують інші товари, які не відносяться до даної категорії.
А тому на законодавчому рівні слід дозволити субʼєктам підприємництва
першою проводити дооцінку товарно-матеріальних цінностей.

Проблемні аспекти контролю активів в умовах інфляції стосуються,
насамперед, теоретичних питань. Так, серед спеціалістів у сфері теорії
контролю зустрічається розмежування видів та форм контролю за майном у
період інфляційних коливань в економіці, визначення методичного
інструментарію здійснення контрольного процесу. Важливого значення при
цьому набуває розробка такої класифікації контролю, яка б визначала
особливості контролю активів в умовах інфляції та допомогла визначити
загальну методику його здійснення. Саме тому контроль активів підприємства
необхідно розглядати комплексно, враховуючи усі аспекти його проведення.

Організацію та методику контрольного процесу, як і зрештою облікового,
необхідно розглядати через його структуру. У науковій літературі щодо цього
зустрічаються різні думки, що обумовлює подальші дослідження у цьому
напрямі. Дедалі більшої актуальності набуває питання коректного
відображення результатів контролю та прийняття раціональних рішень за
результатами його здійснення.

Один з шляхів вдосконалення системи контролю – створення
внутрішнього контролю на підприємствах, де його немає, та подальший
розвиток і вдосконалення, де такий контроль уже є. Це дозволить підвищити
ефективність і якість діяльності українських підприємств. При цьому основну
увагу необхідно приділити специфіці господарюючого субʼєкту, виходячи з
внутрішніх потреб і філософії управління. І, звичайно, для підвищення
ефективності внутрішнього контролю обовʼязкове розроблення й впровадження
в дію чіткої, достатньо обґрунтованої нормативно-правової і методологічної
організаційної бази.

Прийняття відповідних управлінських рішень щодо створення, подальшого
розвитку внутрішнього контролю сприятиме підвищенню якості управління
усіма сегментами діяльності підприємства, упереджуватиме несанкціоновані дії
менеджерів, унеможливить нераціональне використання ресурсів і, таким
чином,  стане одним з невідʼємних методів сучасного менеджменту.

Отже, удосконалення вище перелічених проблем на вітчизняних
підприємствах – актуальна вимога функціонування господарюючого субʼєкту в
сучасних умовах функціонування національної економіки, реалії якої
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вимагають розвʼязання низки теоретичних, організаційних, методичних і
практичних проблем обліку, аналізу та контролю активів підприємства у період
інфляційних коливань.

Список використаних джерел
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності (станом на 2022 р.). URL: https://mof.gov.ua/uk/
translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576
2. Міжнародні стандарти оцінки (станом на 31 січня 2022 р.). URL: http://www.afo.com.ua/
uk/news/2-general-assessment/1444-new-version-of-international-valuation-standards-ivs-2022

Сідор І. І., Рева С. В.
Науковий керівник: Воронко Р. М., д.е.н., проф.

Львівський торговельно-економічний університет

ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ПОДАННЯ

Фінансова звітність покликана задовольняти інформаційні потреби різних
категорій користувачів, тому важливе значення має розуміння особливостей
складання, принципів побудови і призначення основних форм фінансової
звітності з врахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності,
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших
нормативно-правових актів. Фінансова звітність є завершальним етапом
облікового циклу і вона характеризує фінансовий стан підприємства, фінансові
результати його діяльності за звітний період та інші показники, які призначені
для використання під час прийняття рішень менеджментом підприємства й
зовнішніми користувачами.

Фінансова звiтнiсть підприємства – це система узагальнених показникiв,
які характеризують пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi підприємства
за минулий перiод (мiсяць, квартал, рiк). Її складають шляхом пiдрахунку,
групування i спецiальної обробки даних синтетичного та аналітичного облiку.

У глобальному масштабі користувачем фінансової звітності підприємств
принципово можна розглядати загальне суспільно-економічне середовище в
особі різних суспільних організацій – пенсійних фондів, страхових компаній,
органів влади тощо. Мети звітності досягають не лише за умови отримання на її
основі повної, неупередженої і достовірної інформації про поточний стан та
результати функціонування підприємства, а й можливостями на її підставі
спрогнозувати подальший потенціал його розвитку та розробити заходи,
спрямовані на підвищення ефективності діяльності в майбутньому.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні», фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан та результати діяльності підприємства [1].

Звітність мають вміти читати не лише професійні економісти, бухгалтери,
аудитори, але і керівники, засновники (власники) підприємств, менеджери,

https://mof.gov.ua/uk/
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акціонери, податкові інспектори, фінансові та банківські працівники, наймані
працівники субʼєктів господарювання.

Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2], фінансова
звітність складається з таких основних форм: баланс (звіт про фінансовий стан),
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових
коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансових звітів. Саме з
використанням цих звітів зовнішні і внутрішні користувачі отримують
необхідну для ухвалення рішень інформацію про поточний фінансовий стан
підприємства, результати його фінансово-господарської діяльності, оцінювання
змін у грошових потоках, власних ресурсах підприємства й інших ключових
показниках діяльності за звітний період.

Для виконання покладених на бухгалтерську звiтнiсть функцiй вона має
вiдповiдати таким основним вимогам:

˗ гарантувати реальнiсть і достовiрнiсть даних, якi забезпечені
документальним обгрунтуванням усiх записiв, проведенням iнвентаризацiй,
додержуванням правил оцiнювання статей балансу, розподiлом доходів i витрат
за вiдповiдними звiтними перiодами;

˗ забезпечувати вчаснiсть надходження даних на пiдставi регламентацiї
термiнiв подання звiтної інформації для оперативного управлiння
господарською дiяльнiстю органiзацiй i пiдприємств.

Основними умовами правильностi складання фінансових звiтiв є:
˗ повнота вiдображення усiх господарських операцiй за звiтний перiод;
˗ тотожнiсть даних синтетичного i аналiтичного облiку;
˗ відповіднiсть показникiв фінансових звiтiв i даних синтетичного та

аналiтичного облiку.
Таким чином, фінансова звітність покликана надавати зовнішнім і

внутрішнім користувачам достовірне і повне уявлення про зміни не лише у
фінансовій стійкості підприємства, а й у фінансовому стані загалом; вона є
інформаційною базою економічного аналізу діяльності підприємства.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В управлінні сучасними бізнес-процесами одним з найважливіших
елементів є інформаційна система, яка є основною ланкою між субʼєктом та
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обʼєктом управління. Саме вона стає важливим важелем для прийняття
економічно ефективних рішень та забезпечення сталого розвитку
торговельного підприємства. В інформаційній системі реєструються,
обробляються, систематизуються, зберігаються потоки інформації, що
надсилаються обʼєктам та субʼєктам управління.

Під час прийняття управлінських рішень постає проблема вибору. З цією
проблемою повʼязана необхідність безперервного пошуку інформації. Якість
інформації у чітко налагодженій інформаційній системі повинна бути базою, на
основі якої приймаються рішення, і ключовим чинником ефективності
функціонування торговельного підприємства. Аналіз сучасних підприємств,
доводить, що показники якості не витримуються внаслідок недостатнього
реагування на зміну вхідних даних, слабкої автоматизації обліку інформації, а
звідси – неповного відбору та формування баз даних. Тому надзвичайно
вагомим є зʼясування ролі та значення інформаційного забезпечення на
підприємстві.

Діяльність торговельних підприємств залежить від рішень, повʼязаних із
забезпеченням інформацією на всіх рівнях управління (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна модель управлінського циклу торговельних
підприємств

Отже, кожен управлінський цикл починається зі збирання, обробки
інформації і закінчується здобуванням інформації, яка є вихідною для нового
управлінського циклу. Без цієї інформації неможливо вирішити поточні
проблеми або навіть скласти плани на майбутнє.

Що ж таке інформаційне забезпечення? Це питання є достатньо
дискусійним у науковій літературі та чинному законодавстві, що свідчить про
відсутність єдності думок як серед учених, так і серед законодавців. Наприклад,
відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформація – це будь-які
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або
відображені в електронному вигляді [1]. У свою чергу, Р. А. Калюжний та
В. О. Шамрай визначають інформаційне забезпечення як: 1) забезпеченість
системи управління відповідною множиною інформації; 2) діяльність,
повʼязану з організацією збору, реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання і
представлення інформації; 3) діяльність щодо формування цілеспрямованої
суспільної й індивідуальної свідомості субʼєктів суспільних відносин щодо
управління у конкретній сфері суспільних відносин (реклама, формування

Збір інформації щодо поточного стану
об’єкта

Аналіз отриманих даних

Порівняння поточного стану з бажаним

Визначення і реалізація управлінського впливу
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іміджу субʼєкта управління, інформаційні операції, інформаційна боротьба
тощо) [2, с. 39].

Основним джерелом інформації на торговельному підприємстві є цілісна
підсистема облікової інформації. Вона є основою для прийняття рішень та
повинна відповідати наступним критеріям:

˗ формування інформації має задовольняти потреби у підготовці та
прийнятті рішень в будь-який момент;

˗ врахування всіх особливостей діяльності підприємства;
˗ моніторинг витрат і результатів та визначення відхилень від оптимального

рівня використання ресурсів здійснюється в режимі реального часу;
˗ використання фактичних та розрахункових значень аналітичних

показників;
˗ деталізація у необхідних розрізах елементів.
Серед основних недоліків, з якими найчастіше зустрічаються на

торговельних підприємствах, слід назвати: брак необхідної і достатньої
інформації для прийняття рішень, чіткої її адресності; не завжди точно
визначено джерела і споживачів інформації; не усунено дублювання документів
і показників, що містяться в них; невчасність надання інформації; не завжди
мінімізовані маршрути проходження від джерела до споживача.

Незадовільне забезпечення відповідних підрозділів якісною інформацією й
одночасне надходження зайвої для них інформації, нераціональне використання
інформаційних даних заважає прийняттю адекватних ситуації управлінських
рішень.

Необхідно відмітити, що на сучасному етапі інформаційні системи
торговельних підприємств повинні складатись з автоматизованих робочих
місць фахівців, програмних агентів-роботів, обʼєднаних в єдине середовище.
Лише формування єдиного інформаційного поля, яке опирається на отримання
інформації з різних джерел, надасть можливість ефективного використання
інформаційного забезпечення, що гарантує результативність.

Основними завданнями підвищення рівня інформаційного забезпечення
управління бізнес-процесами на торговельних підприємствах є:

˗ удосконалення комунікації на підприємстві;
˗ надання доступу до внутрішніх і зовнішніх баз даних;
˗ розширення інформаційного потоку;
˗ підвищення якості обробки інформації;
˗ сприяння ефективності підготовки документів та інформації;
˗ підвищення засвоюваності інформації для ухвалення рішення;
˗ управління удосконаленими інформаційними ресурсами.
Отож, важливою складовою інформаційного забезпечення управління

бізнес-процесами є вибір з уже існуючих моделей комунікацій, техніки та
інформаційних технологій більш раціональних або розробка особливої моделі,
ефективної для даного конкретного підприємства, а також визначення
характеристик інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення мети.
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Найкраща інформаційна система – це не обовʼязково така, яка надає
найбільшу кількість інформації, найбільшу точність та швидкість. Краща
система – це система, що надає інформацію такої кількості та якості, яка
необхідна для цілей управління при найменших можливих витратах.
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ПДВ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який
включається в ціну товарів і послуг і сплачується покупцем, а продавець
перераховує його до бюджету.

Податок на додану вартість називають наймолодшим податком, тому що
він був винайдений лише у ХХ ст. Окремі ідеї та пропозиції щодо ПДВ
висунули німці Вільгельм фон Сіменс та Томас С. Адамс, але остаточну схему
визначення ПДВ запропонував французький економіст Моріс Лор у 1954 р.,
якого називають «батьком» ПДВ.

Впровадження ПДВ у світі можна поділити на два основні етапи. У 1960-х
та 1970-х роках податок поширився в основному на Західну Європу та
Латинську Америку. У Німеччині, як і більшості західноєвропейських країн,
ПДВ сприймався неоднозначно, як технічна модифікація податку з продажу і як
додаток до податку на прибуток. У США, однак, політики намагалися
запровадити ПДВ як повноцінну заміну федеральному прибутковому податку,
але їхні спроби не мали успіху. Наступний етап запровадження ПДВ припав на
кінець 1980-х років і характеризувався запровадженням ПДВ у деяких
промислово розвинених країнах за межами ЄС, наприклад, в Австралії, Канаді,
Японії та Швейцарії. Цей етап також сприяв масовому розширенню ПДВ у
країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються, головним
чином, в Африці та Азії [1].

Економічна сутність ПДВ полягає в тому, що він є частиною доданої
вартості, яка виникає на кожному етапі виробництва, а його сума включається в
ціну продажу товарів (робіт, послуг) і сплачується кінцевим споживачем. ПДВ
нараховується з кожної операції купівлі-продажу, починаючи з етапу
виготовлення товару і закінчуючи його продажем.

ПДВ є основним джерелом фінансування державного бюджету України і,
водночас, одним із найкорупційніших податків в Україні. ПДВ в Україні стало

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.
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стабільним джерелом поповнення державного бюджету. Це повʼязано з тим, що
це є податок на споживання і кінцевий споживач є платником цього податку.

Визнaчимо пeрeвaги тa нeдолiки зaпровaджeння податку на додану
вартість. До переваг можна віднести:

˗ немає кумулятивного ефекту i подвійного оподаткування;
˗ рівні умови оплати як для продавців, так і для покупців;
˗ регулювання цін та заробітної плати;
˗ ритмічний потік коштів до бюджету;
˗ можливість стимулювати зростання цін.
Недоліки запровадження ПДВ:
˗ ускладнення окремих етапів виробництва товару;
˗ стимулювання інфляції високими процентними ставками;
˗ комплексний механізм виставлення рахунків і платежів;
˗ регресивний вплив на бідних;
˗ потреба необхідного навчання працівників податкової служби;
˗ можливість ухилення від сплати податків в умовах недосконалого

податкового обліку.
Недоліки ПДВ, насамперед, повʼязані з виданням правових актів, які

регулюють цей податок, зокрема, існують норми, які сприяють зловживанням у
сфері оподаткування. Відносним недоліком ПДВ є складніший процес
адміністрування [2].

Розвиток ПДВ в Україні можна умовно поділити на три етапи. Перший
етап розпочався з прийняттям Закону України «Про податок на додану
вартість» від 20 грудня 1991 року. Другий етап розпочався 3 квітня 1997 року,
коли було прийнято національний Закон «Про податок на додану вартість».
Даний закон втратив свою чинність на підставі нового Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. Запровадження Кодексу поклало початок третьому
етапу розвитку ПДВ в Україні. На сьогоднішній день ПДВ використовується
більш ніж у 140 країнах світу, але є і противники цього податку. Найвідоміша
країна без ПДВ – США.

Розглянемо особливості сплати податку на додану вартість в Європі.
Ставка ПДВ залежить від країни ЄС, до якої поставляються чи експортуються
товари та послуги. Кожна країна має свою шкалу ставок ПДВ, яка включає
пільгові ставки. Особливості ставок ПДВ:

1) за загальними правилами ЄС, базова ставка ПДВ не може бути нижчою
за 15 %;

2) у країнах ЄС також діють пільгові ставки ПДВ,  які не повинні бути
нижчими за 5 %, але для деяких країн-членів є винятки;

3) до окремих видів товарів та послуг застосовується спеціальна знижена
ставка ПДВ у розмірі 12 %;

4) деякі країни ЄС контролюють особливі території, де взагалі немає ПДВ
[3].

У статті «Шляхи наближення глави 5 Податкового кодексу України до
Директиви 112 Ради ЄС» розглянуто можливість наближення законодавства
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України до стандартів ЄС з методологічної точки зору. Проведено постатейний
порівняльний аналіз розділу V Податкового кодексу України та 112-ї
Директиви Ради ЄС і встановлено, що в цілому ПДВ являється найбільш
гармонізованим податком із законодавством ЄС в Україні завдяки проведеним
реформам в останні роки. Найбільші розбіжності стосувалися визначення місця
постачання послуг, бази оподаткування ПДВ, електронного адміністрування
ПДВ, операцій, що оподатковуються за зниженими та звільненими ставками,
спеціальних режимів оподаткування для малих підприємств та
сільськогосподарських товаровиробників. Серед потенційних проблем у
гармонізації ПКУ – необхідність перегляду системи податкових пільг, а також
ліквідація електронної системи адміністрування податку на товари та послуги
[4]. Таким чином, ПДВ відіграє важливу роль у формуванні фінансових
ресурсів держави. Вивчення ролі ПДВ як джерела поповнення державного
бюджету дозволило підтвердити його вирішальну роль та фіскальне значення.
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ОБЛІК ВИТРАТ І ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Сучасний стан економіки в країні вимагає підвищення ефективності
управління витратами і доходами, які в майбутніх звітних періодах
формуватимуть фінансові результати діяльності підприємств. Існування таких
витрат і доходів як обʼєкта бухгалтерського обліку зумовлено дією згідно
закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України»
принципу нарахування та відповідності доходів і витрат: для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Так, для
кожного виду доходів повинні бути витрати, і навпаки.

І в теорії, і на практиці при відображенні в обліку, проведенні аналізу та
здійснені контролю такі специфічні категорії – «витрати майбутніх періодів» і
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«доходи майбутніх періодів» – часто викликають неоднозначне ставлення.
Існують різні підходи вчених щодо вирішення питання про те, що саме має
бути віднесене до витрат і доходів майбутніх періодів. Деякі з них вважають,
що їх слід взагалі виключити з балансу, інші пропонують перекваліфікувати
витрати і доходи, що знаходяться в їх складі. Відповідно, це вплине і на
методику їх обліку.

Сьогодні за діючою нормативною базою (НП(С)БО 2 «Баланс» («Звіт про
фінансовий стан») до складу витрат майбутніх періодів включаються витрати,
які мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але
належать до наступних звітних періодів, а до складу доходів майбутніх періодів
– доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які
належать до наступних звітних періодів. Що розуміти під наступними звітними
періодами – незрозуміло.

Законодавчі норми є досить загальними, не охоплюють особливості і
специфіку діяльності окремих субʼєктів господарювання та не враховують всіх
можливих варіантів щодо відображення в обліку операцій, повʼязаних з
витратами і доходами майбутніх періодів. Це викликає принципові зауваження.
Спірні та невирішені моменти сучасного стану обліку та контролю витрат і доходів
майбутніх періодів зводяться до наступного.

По-перше, досить дискусійним є питання щодо складу витрат і доходів
майбутніх періодів. Оскільки на законодавчому рівні не зазначено конкретний
склад таких витрат і доходів, різні автори визначають по-різному витрати та
доходи, які відносяться до складу витрат і доходів майбутніх періодів.
Враховуючи той факт, що чітких розʼяснень та рекомендацій щодо видів витрат
і доходів майбутніх періодів немає, підприємства, виходячи з економічної
доцільності, можуть самостійно вирішувати, які витрати включати до складу
витрат майбутніх періодів, а доходи – до складу доходів майбутніх періодів.
Але це, насамперед, залежатиме від галузі діяльності субʼєкта господарювання
і, відповідно, буде характерним для кожної з них.

По-друге, не визначені терміни та методи розподілу (списання) витрат і
доходів майбутніх періодів на витрати й доходи звітних періодів. Проте, в
економічній літературі можна зустріти рекомендації щодо визначення терміну
розподілу на собівартість витрат майбутніх періодів, повʼязаних з підготовкою і
освоєнням нових видів продукції: не більше двох років [2], але критерії, на
основі яких визначені авторами такі терміни, не вказані.

За результатами проведеного дослідження, ми зʼясували, що підприємства
або самостійно встановлюють терміни та способи списання витрат і доходів
майбутніх періодів або їх взагалі не визначають в обліковій політиці. При
цьому при розподілі доходів майбутніх періодів використовуються методи
рівномірного списання, що, на нашу думку, в деяких випадках є нелогічно.
Наприклад, в санаторно-курортних установах, де обсяги доходів майбутніх
періодів, які розподілятимуться на доходи основної діяльності, залежать від
обсягу наданих послуг в окремому місяці (кварталі).
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По-третє, на законодавчому рівні зазначено про ведення аналітичного
обліку витрат майбутніх періодів лише за видами, а як на рахунок статей
витрат? Варто погодитись з думкою вчених, що рахунок обліку витрат
майбутніх періодів повинен бути призначений для організації обліку за
статтями витрат, тобто для накопичення і формування понесених витрат, а за
окремими складовими – виконувати функцію тимчасового «зберігання» в
розрізі окремих видів витрат майбутніх періодів. Крім того, для цілей
фінансової звітності необхідна інформація у розрізі економічних елементів,
однак, у діючій нормативній базі немає механізму формування такої
інформації. Відсутність чіткої систематизації окремих складових витрат
майбутніх періодів знижує цінність такої інформації.

Якщо проаналізувати системи обліку в зарубіжних країнах, то можна
спостерігати, зокрема, відповідно до міжнародних стандартів обліку М(С)БО
поділ витрат майбутніх періодів на: передоплачені, вигода від яких буде
протягом року; відстрочені витрати (зроблені на декілька років наперед) [1].

Радикальний спосіб вирішення цієї проблеми запропонували вчені
З. В. Задорожний і Я. Д. Крупка. Ґрунтуючись на аналізі капіталу з позиції
положень теорії власності, вони вважають, що віднесення доходів майбутніх
періодів і статей забезпечення наступних витрат і платежів до зобовʼязань є
необґрунтованим, а тому пропонують внести їх до складу власного капіталу
підприємства [3]. Слід зауважити, що й Інструкція про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку, характеризуючи рахунки класу 4 «Власний
капітал та забезпечення зобовʼязань», одночасно відносить усі види забезпечень
до різновиду власного капіталу. Що стосується доходів майбутніх періодів, то
вони за своєю природою є зобовʼязаннями.

Ми погоджуємося з тим, що виділення окремих розділів є недоречним, але
витрати й доходи майбутніх періодів різняться як за економічним змістом
господарських операцій, так і за строками їх визнання у витратах та доходах
звітного періоду, тобто вони можуть бути як поточні, так і довгострокові, а
тому доцільно відображати витрати майбутніх періодів у складі необоротних та
оборотних активів, доходи – в складі довгострокових і поточних зобовʼязань.

Таким чином, сучасний стан обліку витрат і доходів майбутніх періодів
свідчить про недосконалість його організації, що спричиняє втрату частини
інформації, змісту та призначення, викривлення суті, зниження достовірності,
унеможливлення дослідження й управління. Тобто не враховуються
сьогоднішні вимоги, котрі висуваються системою управління. Відсутність
чіткості у законодавстві породжує велику кількість дискусій у наукових працях
з даних питань. У результаті практики їх вирішують кожен у свій спосіб. Тому
науково обґрунтований підхід, набір теоретичних концептуальних рішень є
передумовою для покращення стану обліку витрат і доходів майбутніх періодів,
запровадження яких суттєво підвищить якість управління.
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Метою діяльності торговельних підприємств вважається отримання
прибутку від операційної діяльності як позитивного фінансового результату та
пошук шляхів щодо його збільшення. Для цього залучається значний обсяг
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів для здійснення фінансово-
господарської діяльності торговельних підприємств. Ефективність діяльності
торговельного підприємства відображається у фінансово-економічних
показниках, котрі детально характеризують фінансовий стан торговельного
підприємства та дають достовірну інформацію про його економічний потенціал
від операційної діяльності. Фінансові результати – найважливіші підсумкові
результати роботи. З цієї причини торговельне підприємство приділяє значну
увагу процесу їх формування та процесу використання у процесі операційної
діяльності.

Торговельне підприємство, незалежно від форм власності, повинно не
тільки бути представлене на ринку, але й отримувати позитивний фінансовий
результат, тобто прибуток. Адже прибуток є основним джерелом суспільного
попиту та зростання ринкової вартості торговельного підприємства, внутрішніх
фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку торговельного
підприємства, виступає основою розширення виробництва, важливим
механізмом захисту від непередбачуваного банкрутства та базисом
економічного розвитку. Він гарантує стабільність торговельного підприємства
та його фінансову незалежність у майбутньому.

Сутність фінансових результатів в економічному сенсі є результатом
порівняння доходів і витрат торговельного підприємства за звітний період. Ним
може бути прибуток або збитки торговельного підприємства, що призводять до
збільшення (приросту) чи зменшення (збитку) капіталу торговельного
підприємства. Фінансовий результат вказує на ефективність діяльності
торговельного підприємства. Більшість вчених пояснюють сутність поняття
«прибуток» початковою формою капіталу в процесі товарного виробництва.
Деякі економісти намагаються визначити функції фінансових результатів у
стимулюванні зменшення ризику від операційної діяльності.

Показники фінансових результатів найкраще відображають прибуткову
діяльність торговельного підприємства та служать стимулом для здійснення
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інвестицій у діяльність торговельного підприємства.
Аналіз і прогнозування фінансово-економічних результатів є невідʼємною

частиною оцінки фінансового стану торговельного підприємства.
Найважливішим показником, що характеризує ефективність і прибутковість
торговельного підприємства, є рівень прибутковості та рентабельності. Оцінка
фінансових результатів операційної діяльності здійснюється з використанням
показників фінансової та іншої звітності торговельного підприємства. Якість
аналізу показників, в основному, залежить від керівництва, компетентності
обліково-аналітичних служб торговельного підприємства.

Існує різне трактування сутності терміну «фінансові результати»
науковцями. Більшість з них розглядають фінансовий результат як
співвідношення доходів і витрат торговельного підприємства [4]. Інші
характеризують фінансовий результат з позиції власного капіталу, його
приросту або зменшення [3]. Дехто зазначає, що фінансовий результат виступає
якісним та кількісним показником операційної діяльності торговельного
підприємства [2]. Також більшість авторів розглядають форми вираження
фінансового результату через прибуток або збитки [1].

На нашу думку, більш повним було б визначення поняття фінансових
результатів торговельного підприємства як різниці між доходами та витратами
торговельного підприємства, що призводить до зміни власного капіталу.
Виключення становить його збільшення за рахунок внесків чи зменшення при
вилученні власниками торговельного підприємства. Таке трактування
розкриває як формулу визначення результату торговельного підприємства, так і
вплив результатів операційної  діяльності на величину капіталу, майна, вартості
торговельного підприємства.

Більшість економістів віддають перевагу теорії прибутку, за якою
прибуток – це дохід від використання різних ресурсів торговельного
підприємства, котрі виступають факторами виробництва [1–4]. Дохід від
використання таких економічних ресурсів розглядається як один із чинників, за
яких власники виробничих факторів можуть отримати різні види доходів:

˗ природних ресурсів – у формі ренти (земельної,  плату за воду та ін.);
˗ капіталу – відсоток (дохід грошового капіталу) та прибуток (дохід

власників реального капіталу);
˗ трудових ресурсів – як заробітну плату;
˗ підприємницької діяльності – як підприємницький дохід.
Економісти, трактуючи поняття прибутку, характеризують його як

отриманий ефект або збільшення одержаного доходу за вирахуванням
зобовʼязань від операційної діяльності торговельного підприємства.

В сучасній економічній літературі зустрічається різні інтерпретації даної
теорії. Ці трактування різнобічно характеризують економічну категорію
«прибуток» та повʼязують його з винагородою від здійснення інвестицій,
проявленим вмінням управляти торговельним підприємством, рушійною силою
ринкової економіки, основним джерелом приросту капіталу та інше.
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Якщо проаналізувати твердження вчених-економістів, то можна зробити
висновок, що у розумінні сучасної теорії прибуток є ціллю та основним
стимулюючим фактором розвитку торговельного підприємства. Він є
показником, котрий  характеризує стимулювання торговельного підприємства
до ризику та інновацій. Це позитивна різниця між доходом від різних видів
економічної діяльності торговельного підприємства та витратами обігу
торговельного підприємства.

Фінансові результати торговельного підприємства класифікуються та
визначаються відповідно до періоду формування, групи доходів, їх змісту,
джерел формування, характеру використання, способів використання, рівнів
формування, видів операційної діяльності, мети управління та методу
обрахунку. Такий поділ визначає важливі особливості для вдосконалення та
подання інформації про результати торговельного підприємства.

Отже, фінансові результати – це один із важливих якісних показників
торговельного підприємства, що визначається як різниця між доходами та
витратами торговельного підприємства, котрий виражається у формі прибутку
або збитків і, відповідно, обумовлює збільшення чи зменшення власного
капіталу торговельного підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Успішне функціонування субʼєктів бізнесу нерозривно повʼязане з
ефективним управлінням витратами як важливою економічною категорією, що
спричиняє вирішальний вплив на кінцеві результати господарювання.
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування їх
оптимальної величини. Критерієм оптимізації є мінімум витрат, що дає змогу
підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, проводити
гнучку цінову політику, формувати оптимальну виробничу програму, та, за
різних умов, забезпечити достатню величину прибутку.

Різнобічні управлінські, облікові, аналітичні й контрольні аспекти такої
важливої категорії як витрати досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці:



309

Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, А. М. Герасимович, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк,
З. В. Задорожний, Г. Г. Кірейцев, Я. Д. Крупка, П. О. Куцик,
А. М. Кузьмінський, В. О. Ластовецький, Н. Г. Міценко, Л. В. Нападовська,
О. В. Олійник, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, С. І. Шкарабан та
ін. Великий інтерес до даної категорії обумовлений тим, що «витрати
підприємства – це не тільки показник, за яким визначають його прибутковість,
а й індикатор, за яким за певного наукового підходу можна оцінити ступінь
розвитку підприємства, структуру та діапазон виробничих можливостей. На
будь-яких підприємствах складається чітка структура витрат, корінна зміна
яких може призвести до негативних наслідків на підприємстві» [3, с. 189].

На сьогоднішній день у науковій та методичній літературі існують
різноманітні підходи до тлумачення сутності витрат, однак, переважна їх
більшість базується на нормах національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та Податкового кодексу України.

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
витрати визначаються як «зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобовʼязань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власниками)» [1].

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ) витрати – це «сума будь-
яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника
податку, у результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або збільшення зобовʼязань, унаслідок чого
зменшується власний капітал (окрім змін капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власником)» [2].

Таким чином, відповідно до НП(С)БО 1 та ПКУ визначення сутності
витрат виражається не через їх економічну природу, а через наслідки операцій з
активами та капіталом для фінансово-майнового стану підприємства.

Важливою компонентою ефективного управління витратами є їх аналіз,
основною метою якого є пошук шляхів оптимізації їх величини.

Дослідження операційних витрат розпочинають із оцінювання кошторису
витрат та аналізу динаміки їх загального обсягу, що дає змогу виявити
виконання плану та тенденції їх зміни в часі. При цьому розраховують
відхилення та темп зміни загальної величини витрат.

У процесі подальшого аналізу досліджують окремі елементи та статті
витрат. Аналіз витрат за економічними елементами та статтями здійснюють у
такій послідовності:

1) визначають загальне відхилення від планових показників (кошторису
витрат);

2) досліджують динаміку витрат шляхом співставлення їх фактичних
величин у звітному і попередньому періодах;

3) досліджують структуру витрат у динаміці.
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Аналіз витрат за статтями дозволяє виявити ті статті, які займають
найбільшу питому вагу у їх загальній величині. Саме тим статтям, частки яких є
найбільшими у загальній величині операційних витрат, у подальшому
приділяють найбільшу увагу.

Важливе місце в методиці аналізу витрат операційної діяльності посідає
факторний аналіз, оскільки їх величина формується під впливом багатьох
чинників. Розрахунок впливу факторів на зміну окремих статей витрат
проводять із використанням традиційних прийомів аналізу господарської
діяльності – способу ланцюгових підстановок або ж різниць.

Суттєву увагу у процесі аналізу операційних витрат необхідно приділити
показникам їх ефективності. Для цього розраховують:

˗ рентабельність операційних витрат (Ров):
,100´=

ОВ
ФРОДРов                                                      (1)

де ФРОД – фінансовий результат від операційної діяльності;
ОВ – загальна величина операційних витрат.

˗ рентабельність адміністративних витрат (Рав):
,100´=

АВ
ФРОДРав                                                          (2)

де АВ – величина адміністративних витрат.

˗ рентабельність витрат на збут (Рвз):
,100´=

ВЗ
ФРОДРвз                                                         (3)

де ВЗ – величина витрат на збут.

˗ рентабельність інших операційних витрат (Ріов):
,100´=

ІОВ
ФРОДРіов                                                        (4)

де ІОВ – загальна величина операційних витрат.

Розраховані показники рентабельності порівнюють у динаміці, оцінюють
зміни та виявляють фактори, що спричинили їх відхилення. Це дозволяє
виявити резерви зростання рентабельності за рахунок оптимізації витрат.

Отже, для успішного функціонування та розвитку підприємства належну
увагу необхідно приділяти увагу такому показнику, як витрати, адже він
спричиняє основний вплив на величину отриманого прибутку. Водночас,
комплексний і системний аналіз витрат дозволяє виявляти невикористані
резерви та розробляти заходи, спрямовані на зменшення їх величини, сприяючи
збільшенню обсягу прибутку і підвищенню рівня рентабельності діяльності.
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СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз стану та ефективності використання основних засобів є складовою
управління торговельним підприємством та може дати відповіді на важливі
питання, а саме: як стан основних засобів торговельного підприємства вплинув
на продуктивність праці та яка ї х  динаміка за звітний період; який ступінь
завантаження обладнання торговельного підприємства; чи потрібно
ремонтувати основні засоби т орговельного підприємства та наскільки
економічно обґрунтованими будуть додаткові інвестиції в основні засоби
торговельного підприємства.

Ефективність використання основних засобів торговельного підприємства
формується під впливом низки факторів: внутрішніх та зовнішніх. Факторний
аналіз – це метод систематичного і комплексного вивчення та вимірювання
впливу різних факторів на значення показника ефективності діяльності
торговельного підприємства. Фактори у результаті проведеного аналізу
отримують якісну і кількісну оцінки. Кожен показник може, у свою чергу,
виступати відповідним фактором.

Для вирішення важливої проблеми підвищення ефективності використання
основних засобів і отримання максимальних результатів торговельного
підприємства доцільно сформувати детальні напрямки вдосконалення їхнього
використання, практичне застосування котрих надасть можливість
використовувати наявні резерви торговельного підприємства для підвищення
їхньої ефективності, а також на їх основі визначити ключові фактори, котрі
цьому сприяли.

Отже, важливими умовами ефективного використання основних засобів
торговельного підприємства є гарантія безпеки даного виду майна і запобігання
збиткам, крадіжкам, пошкодженням, нестачам тощо, для чого у торговельному
підприємстві необхідно створити належні умови для відповідального
зберігання основних засобів у підрозділах торговельного підприємства.

Важливими завданнями збереження основних засобів торговельного
підприємства є дієвий внутрішній контроль, для чого заздалегідь під час
перевірок потрібно виявити порушення правил зберігання основних засобів, що

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17.
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може призвести до ряду негативних явищ, а саме: крадіжки, пошкодження,
нестачі та інших втрати основних засобів. Тому використовують елементи
аналізу для повідомлення керівництву торговельного підприємства для
негайного вжиття заходів щодо усунення вище наведених фактів.

При аналізі наявності та стану основних засобів торговельного
підприємства необхідно використовувати фактичні і документальні прийоми та
методи. Більшу увагу в господарській діяльності торговельного підприємства
необхідно приділяти інвентаризації основних засобів, що є одним із дієвих
етапів аналізу та контролю, адже у процесі інвентаризації здійснюється аналіз
та контроль роботи матеріально відповідальних осіб на предмет збереження
основних засобів.

При проведенні аналізу стану та наявності основних засобів торговельного
підприємства доцільно окремо провести перевірку на відповідність даних
синтетичного та аналітичного обліку і порівняти із фактичною наявністю
основних засобів за результатами інвентаризації. Напрями підвищення
ефективності використання основних засобів торговельного підприємства
повинні визначатися сучасним станом діяльності торговельного підприємства
внаслідок впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів середовища
функціонування торговельного підприємства. Підвищення ефективності
використання основних засобів є важливим резервом підвищення ефективності
роботи самого торговельного підприємства і полягає у досягненні
максимальних результатів на належному рівні розвитку торговельного
підприємства.

Поліпшення використання основних засобів торговельного підприємства
можна досягти двома шляхами: інтенсивним та екстенсивним [2]. Інтенсивний
спосіб характеризується збільшенням завантаження устаткування
торговельного підприємства. Основними напрямками збільшення інтенсивного
використання обладнання торговельного підприємства є: вдосконалення
технології та організації праці торговельного підприємства; правильний вибір
обладнання торговельного підприємства; впровадження сучасних торговельних
технологій у діяльність торговельного підприємства [1].

Основними напрямками удосконалення використання обладнання
торговельного підприємства є: безперебійне постачання на торговельне
підприємство товарів, електроенергії, палива, тощо; усунення причин
нерівномірної роботи торговельного підприємства, котра призводить до
недостатнього використання обладнання в цілому по торговельному
підприємству; своєчасне усунення виявлених диспропорцій в окремих
структурних підрозділах, що дозволить торговельному підприємству
безперебійно здійснювати свою діяльність.

Отже, модернізація основних засобів торговельного підприємства має
практичне значення щодо зменшення затрат і підвищення ефективності
використання основних засобів торговельного підприємства, що є важливим в
період економічної нестабільності. Таким чином, торговельне підприємство
повинно не тільки прагнути до модернізації основних засобів, а й проводити
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використання їх якомога ефективніше, особливо в сучасних умовах зменшеного
потоку інвестицій.

Для того, щоб використання основних засобів торговельного підприємства
було ефективним і рентабельним, потрібно не лише стежити за його технічним
станом, а й: залучати фахівців до складного ремонту основних засобів; залучати
фахівців відділу маркетингу у торговельне підприємство; вивчити ринки збуту;
застосовувати передові технології торгівлі; поліпшити склад, структуру та стан
основних засобів торговельного підприємства; підвищити продуктивність
торговельного підприємства; покращити якість ремонту основних засобів.
Запропоновані заходи допоможуть торговельному підприємству більш
ефективно і повно використовувати основні засоби, що неминуче позначиться
на зростанні прибутковості усієї діяльності торговельного підприємства.

Вивчаючи ефективність використання основних засобів торговельного
підприємства, потрібно відзначити, що під ефективністю більшість вчених-
економістів розуміють результат, котрий отриманий у вигляді ефекту, у
порівнянні з витратами, які понесені на його досягнення.

Аналізу стану та ефективності використання основних засобів
торговельного підприємства повинен бути раціональним, а це означає, що
витрати на його проведення мають бути найменшими при максимальній
глибині аналізу і його комплексності. При проведенні аналізу стану та
ефективності використання основних засобів торговельного підприємства з
цією метою мають широко використовуватися новітні методики, засоби, які
полегшують роботу аналітика у торговельному підприємстві.
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РЕЛОКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ

З початком повномасштабної війни український бізнес, як і решта
суспільства, опинився у вкрай складних умовах існування. Без достатньої
підготовки до управління бізнесом у такій ситуації більшість підприємств
призупинили роботу, адже у ризикованих та небезпечних умовах менеджери не
могли діяти за старими правилами. Бізнес зіткнувся не лише з економічними
ризиками, а з фізичними руйнуваннями та окупацією, прямою загрозою життю.
В той час, коли підприємства на віддалених від зони бойових дій територіях
змогли поновити свою діяльність, підприємствам прифронтових регіонів така
перспектива недоступна. Тому з метою збереження внутрішніх економічних
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процесів, покращення умов для функціонування та роботи на ринку, підтримки
обороноздатності, а також з метою стимулювання відновлення бізнес-процесів
український уряд запровадив нові регулювальні заходи та пільгові умови під
час війни.

Одним з таких заходів, який реалізується урядом України з середини
березня 2022 р., стала Програма релокації підприємств, запроваджена з метою
збереження стійкості економіки України шляхом переміщення підприємств із
територій, що наближені або перебувають у зоні бойових дій, до безпечніших
регіонів Заходу України. За цією програмою бізнес може отримати допомогу
від держави для переміщення свого обладнання на безпечні території, у пошуку
виробничих приміщень та розселенні працівників. Реалізація програми
здійснюється на основі таких нормативно-правових актів: Постанови уряду №
305 від 17.03.2022 р. «Про особливості роботи акціонерного товариства
«Укрпошта» в умовах воєнного стану», яка регламентує безоплатне
перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій згідно з
переліком, який формується Міністерством економіки і передається до
Міністерства інфраструктури засобами АТ «Укрпошта» [1]; розпорядження
уряду № 246-р від 25.03.2022 р., яке передбачає план невідкладних заходів з
переміщення у разі потреби виробничих потужностей субʼєктів
господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій,
на безпечну територію [2].

Претендувати на державну допомогу для релокації своїх виробничих
потужностей має змогу будь-яке підприємство, яке знаходяться у зоні активних
бойових дій. Для цього потрібно звернутися до Мінекономіки і заповнити
відповідну заяву. Заявка на участь у програмі релокації повинна містити
максимально деталізовану інформацію про підприємство, що спростить та
пришвидшить процес подальшого транспортування. Крім спеціалізації,
можливостей виробництва, ЄДРПОУ підприємства, адреси виробництва, у
заявці мають бути визначені потреби до майбутнього виробничого приміщення
(обсяги використання електроенергії, газу, води), кількість працівників та
обладнання, спосіб транспортування, орієнтовний термін монтажу обладнання
на новому місці [3].

Після обробки усіх запитів Міністерство економіки визначає черговість
релокації компаній. Пріоритет мають підприємства оборонного комплексу,
стратегічні підприємства та компанії, які виробляють товари першої
необхідності. Проте, є сотні малих підприємств, наприклад, виробництво
іграшок, швейне підприємство, які успішно пройшли цю процедуру.

Прийняття позитивного рішення щодо релокації підприємства також
залежить від логістичних можливостей без надмірної загрози для водіїв та
залізничників. У зоні безпосередніх бойових дій та через гуманітарні коридори
релокація не проводиться. Пріоритет у черговості релокації надається
підприємствам, які можуть самостійно забезпечити демонтаж та перевезення
своїх потужностей до найближчої станції АТ «Укрзалізниця», яка виступає
головним перевізником. За підвезення обладнання до залізничної станції
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відповідає АТ «Укрпошта», яке також може виступати оператором, адже
забезпечує оперативне проходження блокпостів, оформлює транспортні
накладні і інші документи, що дозволяють компенсувати підприємству витрати
на транспортування. Підприємства, які мають змогу самотужки перевезти своє
обладнання, отримають допомогу з логістичних питань [4].

Після ухвалення позитивного рішення про переміщення, підприємство
отримує пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції: підбір
місця розташування для потужностей підприємства; допомога з перевезення на
нову локацію; сприяння в розселенні працівників та пошуку нових
співробітників; підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та
пошуку ринків збуту [5].

Активну участь у реалізації програми релокації бере Фонд державного
майна, пропонуючи вільні площі обʼєктів, які перебувають в управлінні Фонду,
для переміщених підприємств. Також Фонд держмайна відшуковує в реєстрах
та пропонує ті державні обʼєкти, які потенційно відповідають вимогам для
розміщення передислокованих підприємств.

Державна служба зайнятості додатково співпрацює з підприємством у
питанні працевлаштування нових робітників, а Державна служба з питань праці
консультує у сфері гарантій безпеки життя і здоровʼя працівників [6].

Віддалені від активних бойових дій регіони беруть безпосередню участь у
Програмі, адже на місцях, куди відбувається перевезення підприємств з
допомогою органів місцевого самоврядування та обласних адміністрацій
здійснюється підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку
ринків збуту. Навіть спостерігається конкуренція між регіонами, охочими
прийняти релоковані підприємства. Це пояснюється тим, що хоча й релоковані
підприємства сплачують податки за місцями їхньої основної реєстрації, сама
робота з поліпшення умов для них сприяє працевлаштуванню місцевих
мешканців та внутрішньо переміщених осіб, налагодженню звʼязків і обміну
досвідом між підприємцями. Така діяльність також є важливим іміджевим
складником державної політики на регіональному рівні – її результатом має
стати поліпшення інвестиційного й бізнесового клімату, зміцнення
коопераційних звʼязків, створення комфортного середовища для життя й праці.

Проте, приймаючи релокований бізнес, у регіоні не повинні забувати про
основні напрямки його розвитку, оскільки, крім поповнення бюджету
податками, діяльність підприємства має відповідати стратегії розвитку регіону.
Наприклад, якщо місцевість є екологічним туристичним регіоном як
Закарпаття, розташування підприємства зі «шкідливим» виробництвом буде
суперечити принципам розвитку туризму. Кожен регіон має з максимальною
користю використати свої особливості для вдалого розвитку підприємництва та
розбудови регіону, враховуючи їх під час прийому релокованих підприємств
[7].

У рамках Програми на 12.05.2022 р. свої потужності перемістили 510
підприємств [8], а на 25.10.2022 р. – 761 підприємство. Загалом, завдяки
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релокації бізнесу вдалося зберегти більше 15 тис. робочих місць, ще 7 тис. –
створити додатково на новому місці [9].

При цьому серед релокованих підприємств, які вже відновили свою
діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства у сфері
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
(40,24 % від загальної кількості релокованих підприємств); переробної
промисловості (31,71 %); інформації та телекомунікацій (6,34 %); професійної,
наукової та технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15 %).

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30 % релокованих
підприємств), Закарпатської (17 %), Чернівецької (11 %), Івано-Франківської
(8 %), Хмельницької (7 %) та Тернопільської (7 %) областей [9].

Отже, Програма релокації підприємств дозволяє зберегти виробничі
потужності та робочі місця, які вкрай необхідні державі в умовах воєнного
стану для наповнення державного бюджету, зменшення безробіття і
забезпечення ринку необхідними товарами. Незважаючи на складнощі,
викликані війною, завдяки державним програмам та місцевим ініціативам
український бізнес поступово пристосовується до нових умов існування, а
відновлення ділової активності залежить від подальшої послідовної виваженої
політики уряду.
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SMART STRATEGIES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Smart specialization is a strategic approach that enables the economic
development of countries through the specific support of research and innovation.

For EU countries, smart specialization has become a key tool for local
development, representing the most comprehensive policy experience on
implementing innovation-based progress.

From 2013 until now, 180 smart specialization strategies have been developed
by EU member countries and in total, 19 EU member states and 7 non-EU countries
have been registered, as well as 180 EU regions and 42 from outside the EU [6].

At the European level, more than EUR 67 billion are offered as support for the
development of such strategies from European structural and investment funds, as
well as from national and regional sources. At the same time, it was estimated that
based on smart specialization strategies, 15,000 new products will be supplied to the
market, 140,000 new start-ups and 150,000 new jobs will be created [6].

Considering these investments, in the EU cohesion policy for the period 2021–
2027 [4], five policy objectives are established that support growth for that period,
namely:

˗ a more competitive and smarter Europe;
˗ a greener, low carbon transitioning towards a net zero carbon economy;
˗ a more connected Europe by enhancing mobility;
˗ a more social and inclusive Europe;
˗ Europe closer to citizens by fostering the sustainable and integrated

development of all types of territories.
At the same time, smart specialization is expected to play a major role in

regional development and cohesion in general, but also in achieving the desired of a
Smarter Europe, promoting in particular economic transformation based on
innovation.

The experience of European countries that have started extensive processes of
transformation of regional economies, in line with EU objectives, reveals the
existence of a historical and economic determinism of each region in particular, but
also common elements from their development policies. Therefore, the different
stages of  the economic transformation process that  these regions go through can be
examples of good practices relevant for the Smart Specialization Strategy of the
Republic of Moldova and other interested countries.

In Poland, the national smart specialization strategy addresses several
sustainable development goals related in particular to healthy society, circular
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economy, water, climate change, renewable energy, smart city, sustainable transport
systems. The strategy has a series of regional sub-objectives, targeting the fields [2]:
Biodiversity, Energy, Transport, Eco-corridors.

Based on the identified areas, the strategy provided for 4 priority measures:
˗ increasing the attractiveness of the region for investment – by supporting

technological transfer between firms and horizontal financing measures;
˗ supporting the establishment of new SMEs and micro-enterprises – by

supporting innovation in the manufacturing sector, supporting innovation in services
as well as direct support for RDI activities in SMEs;

˗ promoting technological transfer and innovation – through innovation
strategies;

˗ the development of human capital in CDI – through investments in research
infrastructure, framework policies for clusters and supporting technology transfer
between companies.

The realization of the four priority measures led to a series of successful projects
implemented at the regional level as well as important projects in the field of
innovation such as: the Center for Sustainable Technologies for coal processing, the
Scientific and Technological Park «Euro Centrum», the Scientific Center and
Technology for the Aviation Industry, Polish Agency for Business Development.

Even though Poland has experienced tangible results, there is still a strong need
to continue activities in the next programming period 2021–2027, especially related
to  the  process  of  entrepreneurial  discovery,  monitoring  and  evaluation  as  well  as
increasing the choice of the most innovative projects that can ensure sustainable
growth and competitiveness.

Italy, like other countries, has developed a National Smart Specialization
Strategy (NSSS) [7]. The strategy identifies long-term investment priorities shared
with the Regions and the main stakeholders, ensuring complementarity between the
actions planned at the central and territorial level respectively, so as to reduce the
risks of duplication and/or overlap. The five national thematic areas identified relate
to [1]:

˗ Smart and sustainable industry, energy and environment.
˗ Health, nutrition, quality of life.
˗ Digital Agenda, Smart Communities, Smart Mobility Systems.
˗ Tourism, Cultural Heritage and Creative Industry.
˗ Aerospace and Defense.
By implementing the strategy, Italy set out to create new value chains that,

starting from research and development, will lead to the generation of innovative
products and services, but also the possibility of creating new jobs that can last over
time.

Irelandʼs Smart Specialization Strategy addresses the countryʼs research,
development and innovation challenges. The policy document provides a bridge
between regional and national innovation strategy development and decision-making,
bringing coherence to RDI planning for the benefit of businesses and promoting the
RDI agenda at regional and national level. Focusing on national impact, Ireland has
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set the following as its national strategic priorities [4]:
1) Digitization and digital transformation.
2) Ecological transformation for enterprises.
3) Diffusion of innovation.
4) International collaboration in the field of RDI.
5) Improving  the  national  or  regional  system  of  enterprise  research  and

innovation.
Implementing these priorities will enable a more digitally connected and green

Ireland that serves all residents.
The concept of smart specialization policy for Slovenia [5], promotes its

structural transformation.First, the smart specialization approach facilitated the
establishment of national innovation priorities towards the diversification of existing
industries and service activities, as well as the involvement in new entrepreneurial
activities. Thanks to the strategy, Slovenia has identified three priority pillars:
Industry, Healthy working and living environment and Natural and traditional
resources for the future, with nine relative application areas.

Second, newly established strategic research and innovation partnerships
bringing together quadruple helix representatives have emerged as structural tools
that strengthen stakeholder decision-making towards joint strategic projects. Their
goal is to promote the convergence of a wide range of technological services and
social innovations in a systematic way. More than 500 key actors – involving
companies and higher education institutions – are now engaged in up-and-coming
initiatives and networks that recognize the need for cooperation and integration.
Working on the nine application areas, they adopted roadmaps and action plans for
joint development activities, internationalization, human resource development,
entrepreneurship and the promotion of joint services. The bottom-up process also
triggered an optimization of the stateʼs research and innovation regulatory framework
and economic policies.

Third, the Smart Specialization Strategy (S3) has brought about a major change
in government policy-making. Rather than being perceived as the funding institution
of the country, the government is recognized as an enabler of change that supports the
business innovation ecosystem. It is worth noting that flexible and effective policy
schemes have strengthened interdepartmental coordination within the government
office. The Slovenian government has empowered S3 working groups, which involve
high-level representatives from the three line ministries and which act as a
counterpart to the Strategic Research and Innovation Partnership (SRIP) [5] and as
the authority supporting and monitoring the delivery of S3 to strategic level.

Moreover, this process helps Slovenia to enter global value chains. The
introduction of effective policy instruments – dedicated SRIPs as well as S3 research
and innovation calls – helps the government to better focus on niche areas, strengthen
international networks and improve the countryʼs visibility at high-level international
forums.

Policy documents in Romania [3] specify that synergistic smart specialization
strategies  will  be  developed  at  the  level  of  each  development  region  and  at  the
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national level.
The strategies will promote the following principles:
˗ cooperation and partnership between actors, intra and intersectoral, to ensure

the strengthening and development of research and innovation capacities;
˗ encouraging research – development – innovation activities that respond to

market requirements and societal challenges;
˗ promoting innovation in all forms – product, process, service innovation, etc. –

national-regional synergy;
˗ inclusive and multilevel governance, recognizing the need to create and

support a cohesive national-regional system (strategy, implementation tools and
entities involved, with concrete and distinct responsibilities).

At the national level, the concept of Smart Specialization is part of the National
Strategy for Research, Innovation and Smart Specialization 2021–2027 [3] and has
the role of establishing:

˗ national priority areas of smart specialization targeting areas that have the
potential to produce spillover effects in the economy and society and for which the
national dimension of collaboration is important. Without conditioning them, they
can be complementary to regional smart specialization priorities;

˗ action directions associated with supporting national smart specializations, as
well as possible synergies with regional funds;

˗ areas of interregional thematic convergence, basis for joint calls for projects
between regions.

While at the regional level, the role of each RIS3 is to establish:
˗ the vision of regional development through the lens of smart specialization;
˗ the objectives and directions of action in view of supporting the diffusion of

innovation in regional ecosystems, the mobilization of public-private partnerships in
the area of applied research and experimental development, as well as international
inter-regional collaboration for RDI;

˗ regional areas of smart specialization capable of propelling economic
competitiveness and social development, as well as the double transition (ecological
and digital);

˗ mechanisms to facilitate continuous dialogue at the level of local actors
associated with smart specializations, in order to support the identification and
advancement of ambitions, joint initiatives and projects.

In this context, we can underline the fact that smart specialization in Romania is
an exercise that emphasizes numerous challenges both at the national and regional
level. And the challenges identified in the previous programming period 2014-2020,
showed that all institutions involved in smart specialization ecosystems have limited
capacity to capitalize on incremental results and thus new actions are needed to
improve the process for subsequent periods.

Based on the results provided by the EU member states and in the context of
evaluating the degree of success of the European cohesion policy, several qualitative
and quantitative studies were carried out in order to identify the differences in the
approach to smart specialization by regions with advanced economies and those in
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development process. An analysis carried out in this sense was based on the research
of six documents (RIS3 strategies) sent by less developed regions (GDP per capita
below 75 % of the EU average) and six strategic documents sent for peer review by
more developed regions (GDP per capita greater than 90 % of the EU average) to find
out whether there are particularities in the approach to RIS3 in less developed regions
compared to more developed ones.

Thus, it was determined that for less developed regions, the major challenge is
to achieve, through RIS3, a better link between the business environment and
research and development institutions, as well as with universities.

Even if these gaps have been identified, all the experiences of the European
Union countries can be a very good example for the development and implementation
of the smart specialization strategy in the Republic of Moldova and in other interested
countries.
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ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W STRATEGICZNYM
ZARZĄDZANIU STRUKTURAMI BIZNESOWYMI

Umiejętności i przychylność personelu w warunkach wzmożonej konkurencji
determinują istotny wpływ na efektywność i konkurencyjność podmiotów, dlatego
należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki, które przyczyniają się do ich
powstawania [1; 2; 3]. Znaczenie problemu rozwoju kompetencji i podnoszenia
konkurencyjności kadr ukraińskich przedsiębiorstw jest niezwykle istotne w
warunkach wzmacniania roli globalizacji i międzynarodowej konkurencji. Zadania
integracji europejskiej Ukrainy i jej włączenia do gospodarki światowej obiektywnie
stawiają nowe, zwiększone wymagania dotyczące jakości wiedzy, umiejętności
zawodowych pracowników organizacji krajowych, ich motywacji i zdolności do
odpowiedzialności za wyniki pracy na poziomie światowych standardów.

https://www.agenziacoesione.gov.it/s3-smart-
https://ec.europa.eu/regional_policy/
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/home
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/
http://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/
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Kompetencje indywidualne i kluczowe kompetencje organizacji są ze sobą
ściśle powiązane: kompetencje organizacyjne powstają przede wszystkim poprzez
integracje i koordynację kompetencji indywidualnych [1]. Dlatego tak ważne jest dla
organizacji sprawne kierowanie zasobami kompetencji indywidualnych [2], które,
jeśli stanowią zaletę pracownika, generują dobrobyt także dla zatrudniającej go
organizacji. To właśnie te kwestię z naciskiem podkreślają specjaliści zarządzania i
strategii. Oprócz kompetencji potrzebnych do prowadzenia efektywnej działalności
operacyjnej, konieczne jest posiadanie przez organizację «wyróżniających
kompetencji», zapewniających uzyskanie przez nią przewagi konkurencyjnej. Te
wyróżniające kompetencje stanowią «broń kompetencyjną organizacji» (Itami 1987,
s. 78) [3]. Wzmiankowany pogląd Itamiego podzielają także Stalk (1992, s. 57–69)
oraz Lawler (2010, s. 16–26) [2], dodając jednocześnie, iż wyróżniające kompetencje
będą stanowić podstawę konkurowania w przyszłości.

Najnowsze analizy konkurencyjności akcentują rolę kluczowych kompetencji w
gospodarce globalnej z wysokim przyrostem postępu technicznego (Porter 1990,
s. 69–129; Thurow 1984, s. 10–12). Jednakże w tym kontekście, kompetencja
organizacyjna musi mieć trzy następujące cechy charakterystyczne:

˗ umożliwiać wejście na wiele różnorodnych rynków,
˗ zapewniać współdziałanie z klientami,
˗ być trudna do naśladowania (Pralahad i Hamel 1990).
Church dodaje, że te priorytety są jednocześnie trudne do przestrzegania i

bardzo istotne w okresie, kiedy wyjątkowo długi kryzys ekonomiczny i rosnąca
konkurencja powodują ograniczenie zatrudnienia i głębokie procesy restrukturyzacji.
Wyjaśnia również, dlaczego zmniejszanie liczby zatrudnionych nie powoduje
oczekiwanych skutków pozytywnych w zakresie produktywności i rentowności
przedsiębiorstw (1995, s. 63–74). Roser i DeFillippi (2014, s. 20–41) [4] utrzymują,
że aktualne warunki ekonomiczne i technologiczne nadają coraz większe znaczenie
kompetencjom indywidualnym. Oznacza to, że strategie organizacyjne są tym
skuteczniejsze, w im większym stopniu opierają się na silnym powiązaniu trzech
kluczowych aspektów: kompetencji indywidualnych, wiedzy i umiejętności
technicznych organizacji oraz kultury zarządzania. Pomiędzy wspomnianymi
uwarunkowaniami istnieje jednak ścisła współzależność. W konsekwencji
kompetencje indywidualne mogą być określone poprzez repertuar sposobów
postępowania w działalności zawodowej; natomiast kompetencje organizacyjne
wyrażają się w sprawności i wynikach handlowych, jednakże to zarządzanie
kompetencjami indywidualnymi stanowi kluczowy aspekt HRM, a one same są
priorytetowym aspektem zarządzania organizacjami. Potwierdzają to wyraźnie
Herriot i Scott-Jackson, twierdząc, iż przetrwanie organizacji zależy od zdolności do
tworzenia wiedzy i umiejętności oraz do ich wykorzystania, co może się dokonywać
wyłącznie dzięki pracownikom, ponieważ tylko ludzie zdolni są przewidywać
przyszłość i ją kształtować. Organizacja kieruje swoimi zasobami ludzkimi – jest ona
tym, czym są jej zasoby ludzkie (Herriot i Scott 2002, s. 249–257). Co więcej
zdolność pracowników do realizacji celów organizacji, poprzez wykonywanie pracy
zawodowej, uważana jest za jedną z ważniejszych kompetencji w gospodarce
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rynkowej. Nie można jednak, bez popełnienia błędu, założyć
wprostproporcjonalności kompetencji i efektów, szczególnie w kontekście
wynagradzania. Autor uważa, iż związki między efektywnością pracy a wysokością
płacy są pośrednie i na ogół trudne do określenia. Wyjątek stanowi jednak
prowizyjny system płacy dominujący w strukturach sprzedażowych organizacji
ubezpieczeniowych na całym świecie. Zgodnie z jego założeniami wysokość płac jest
uzależniona od efektów pracy: czym praca bardziej efektywna, tym lepiej opłacana
[4]. Jednakże należy dokonać rozróżnienia efektywności, będącej pochodną działań
pracownika od czynników od niego niezależnych, a również determinujących
efektywność jego pracy. Lepszy wynik działalności przedsiębiorstwa może być
spowodowany podwyższeniem cen, wynegocjowania bardziej korzystnego kontraktu
lub zakupu wydajniejszej maszyny obsługiwanej przez pracownika (Oleksyn 2014,
s. 250). Wszystko to ułatwia efektywne działanie pracowników przy wykorzystaniu
ich kompetencji, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości produktów lub
podwyższenia poziomu świadczonych usług. W towarzystwach ubezpieczeniowych
świadczących usługi z zakresu przeciwdziałania skutkom występowania
niepewności, związanej ze zdarzeniami losowymi, jakość świadczonych usług jest
istotnym czynnikiem determinującym ich skuteczność i efektywność, stąd zasadnym
jest twierdzenie o potrzebie zatrudnienia osób o wysokim poziomie kompetencji w
tego rodzaju organizacjach.

Określenie zapotrzebowania organizacji na odpowiednich zawodowo,
kompetentnych pracowników polega na wdrożeniu systemów poradnictwa
zawodowego, szkolenia zawodowego i prognozowania kadr w jej strukturalnych
oddziałach przedsiębiorstw w sekcjach zawodowych i kwalifikacyjnych. Ale ważne
jest, aby zapewnić konkurencyjność personelu wstępna diagnostyka zawodowa, to
znaczy identyfikacja, rozpoznanie, ocena i uwzględnienie psychologicznie istotnych
informacji dla zarządzania personelem o indywidualnych i grupowych cechach
pracowników. Aktualizuje się zatem potrzeba oceny potencjału pracy, a także oceny
wpływu poziomu potencjału pracy na efektywność działania przedsiębiorstwa i jego
konkurencyjność. Praktyka pokazała, że nakłady na rozwój kadr organizacji są
efektywną inwestycją w kapitał ludzki i intelektualny. Te ostatnie mają określony
wpływ na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wystarczające zapewnienie
zasobów ludzkich o odpowiednim poziomie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
ich racjonalne wykorzystanie, wysoki poziom wydajności pracy przyczyniają się do
wzrostu skali działalności, racjonalizacji wykorzystania zasobów i wzrostu
efektywności.
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CZYNNIKI BUDOWY KONKURENCYJNOSCI PRZEDSIEBIORSTW
LOGISTYCZNYCH

O wdrożeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa logistycznego powinien
decydować względnie stały zestaw czynników, do których zaliczyć należy obszary
takie, jak: czynniki usytuowania przedsiębiorstwa na rynku, innowacyjność
strategiczna, predyspozycje przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku,
przedsiębiorczość strategiczna oraz czynniki zmian w strategiach konkurencji.

Czynniki usytuowania przedsiębiorstwa logistycznego na rynku powinny
uwzględniać profesjonalizm oraz elastyczne zachowania, gdyż decydują o pozycji
rynkowej przedsiębiorstwa. Ważnymi czynnikami decydującymi usytuowaniu
przedsiębiorstwa na rynku są także optymizm oraz dywersyfikacji działalności, które
determinują angażowanie się w nowe dziadziny działalności, pozwalające na
zdobywanie nowych rynków oraz nowych umiejętności, zdolności i kompetencji [1].

Innowacyjność strategiczna znajduje odzwierciedlenie w podejmowaniu działań
ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy oraz uczenie się organizacji. Warto dodać,
iż przejawem innowacyjności strategicznej jest tworzenie nowych praktyk w
przedsiębiorstwie a także wdrażanie już istniejących dobrych praktyk, co przyczynia
się do zmiany modelu biznesu oraz utrzymania poziomu konkurencyjności
przedsiębiorstw logistycznych [2].

Identyfikacja predyspozyji przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku usług
logistycznych powinna uwzględniać takie czynniki jak: wysoka jakość świadczonych
usług, dobra relacja ceny do jakości świadczonych usług oraz niskie koszty [3].
Wynika to z faktu, że ocena zdolności przedsiębiorstw logistycznych do prowadzenia
działalności i konkurowania na rynku powinna uwzględniać, nie tylko czynniki
zewnętrze, wynikające z otoczenia rynkowego, ale również czynniki wewnętrzne
przedsiębiorstwa [4]. Na rys. 1 przedstawiono modelowe ujęcie doboruczynników do
budowy konkurencyjności przedsiębiorstw logistycznych.

Przedsiębiorczość strategiczna powinna umożliwiać wykorzystywanie okazji i
podejmowanie nowatorskich decyzji [5], planowanie nowych przedsięwzięć oraz
podejmowanie działań do realizacji pozytywnie ocenione szans się w otoczeniu [6].
Przedsiębiorczość strategiczna wymaga wdrożenia procesu planowania przez
przedsiębiorstwa logistyczne, aby realizacja pomysłu mogła być urzeczywistniona.

Wprowadzenie zmian w strategiach konkurencji przedsiębiorstw logistycznych
powinno doprowadzić do wyróżnienia dane przedsiębiorstwa na tle konkurencji [7].
Dlatego przedsiębiorstwa logistyczne powinny koncentrować swoje działania na
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poszukiwaniu nowych źródeł przychodów, wprowadzaniu zmian w obszarze
racjonalizacji kosztów, a także doborze kluczowych zasobów. Zmiany powinny
uwzględniać relacje z kluczowymi klientami zakres świadczonych usług czy
produktów [8].

Strategiczne czynniki budowy konkurencyjności przedsiębiorstw logistycznych
Czynniki usytuowania przedsiębiorstwa na rynku

Profesjonalizm Elastyczne
zachowania

Optymizm Dywersyfikacja działalności

Innowacyjność strategiczna

Zdobywanie wiedzy i uczenie
się Tworzenie nowych praktyk

Wdrażanie
dobrych
praktyk

Predyspozycje przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku

Wysoka jakość świadczonych
usług

Dobra relacja ceny do jakości
świadczonych usług Niskie koszty

Przedsiębiorczość strategiczna

Wykorzystywanie okazji
i podejmowanie nowatorskich

decyzji

Planowanie
nowych

przedsięwzięć

Podjęcie działań do  realizacji
pozytywnie ocenione szans

Czynniki zmian w strategiach konkurencji

Poszukiwanie
nowych źródeł
przychodów

Racjonalizacja
struktury
kosztów

Zmiany
w zestawie
kluczowych

zasobów

Zmiany
w obszarze

świadczonych
usług

Zmiany
w relacjach
z klientami

Rys. 1. Model doboru strategicznych czynników budowy konkurencyjności
przedsiębiorstw logistycznych (opracowanie własne)

Podsumowując powyższe rozważania można zauważyć, że opracowany model
wyboru strategii w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
logistycznych stanowi koncepcyjny instrument zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem logistycznym, pełniącym rolę szablonu procesu realizacji
założonych celów budowy przewagi konkurencyjnej. Jego zaletą jest prymat
wyborów strategicznych, który powoduje, iż uwaga menadżerów zostaje skupiona na
strategicznych czynnikach budowy konkurencyjności przedsiębiorstwach
logistycznych, umożliwiając osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Poprawnie
skonstruowany model wyboru strategii w budowaniu przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstw logistycznych stanowi podstawę do opracowania szczegółowego
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planu strategicznego. Warto podkreślić, że strategie  przedsiębiorstwa logistycznego
można dzielić według różnych kryteriów i zastosowań. Jednakże przedstawiony
podział strategii pokazuje, że dotyczą one złożonych i zróżnicowanych  obszarów.
Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa logistyczne potrafiły zidentyfikować
strategiczne czynniki budowy strategii przewagi przedsiębiorstw i efektywnie z nich
korzystać. Tym samym, przedsiębiorstwa logistyczne powinny wybrać taki wariant
strategicznych czynników, który sprecyzuje najistotniejsze kwestie, przy
jednoczesnym uwzględnieniu mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa na tle
istniejących i możliwych do zidentyfikowania szans oraz zagrożeń.
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MODEL AKTYWIZACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ W
POLSCE JAKO PRZYKŁAD DLA NAŚLADOWNICTWA W UKRAINIE

POWOJENNEJ

LEADER – to jedno z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które
ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces podejmowania decyzji i działań
mających na celu poprawę jakości ich życia. Najważniejszym podmiotem tego
procesu jest społeczność lokalna. Na działanie Leader w budżecie PROW 2014–2020
było przeznaczono 735 mln euro.

Działanie to jest bardzo popularne wśród samorządów lokalnych, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz kościołów. Umożliwia
aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału
społecznego na wsi.

LEADER, w nowym okresie programowania, umożliwia Lokalnym Grupom
Działania (LGD) i Lokalnym Grupom Rybackim (LGR) ogłaszanie naborów
wniosków na realizację operacji w ramach swoich lokalnych strategii rozwoju (LSR).
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Zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa harmonogramami
planowanych naborów, LGD i LGR ogłaszają sukcesywnie konkursy. Za ich
pośrednictwem można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków unijnych
objętych Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2023–2027.

W Polsce są 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju
zostały wybrane do realizacji i finansowania, w tym 292 LGD ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania LEADER.

Założenia LGD sformułowane zostały z myślą o zdecentralizowanym,
zintegrowanym oraz opartym na lokalnym potencjale w odniesieniu do rozwoju
obszarów wiejskich. Powstały jako oddolna inicjatywa lokalnych podmiotów,
chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Głównym założeniem
organizacyjnym ich tworzenia jest przede wszystkim integracja przedstawicieli
instytucji sektora społecznego, publicznego i prywatnego w obszarze realizacji
polityki rozwoju lokalnego obszarów wiejskich. Głównym celem jest podejmowanie
działań różnych partnerów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacja
środowisk lokalnych.

Wśród podstawowych zadań LGD wyróżnia się m.in.:
˗ opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez

społeczność;
˗ rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania

projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
˗ opracowanie jasnych kryteriów wyboru projektów do realizacji;
˗ przyjmowanie i ocenianie wniosków o dofinansowanie;
˗ monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych
związanych z tą strategią [1, s. 6].

Obszar realizacji LGD musi być spójny przestrzennie. Obszary takie obejmują
od kilku do kilkunastu gmin o podobnym charakterze i uwarunkowaniach rozwoju,
co stwarza możliwości realizacji wspólnej polityki rozwoju (Ustawa z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności). W Polsce są 324
lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do
realizacji i finansowania, w tym 292 LGD ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania LEADER.

W ramach prowadzonej działalności LGD ogłaszają nabory wniosków o
przyznanie pomocy i wybierają projekty do realizacji. Są to pieniądze dostępne
niemal dla wszystkich podmiotów i osób z terenów wiejskich i miast poniżej 20 tys.
mieszkańców. O przyznaniu pomocy decyduje celowość oraz zakres całego
przedsięwzięcia zmierzona i określona liczbą punktów uzyskanych w trakcie oceny.
Pomoc zaczyna się od pierwszego kontaktu osoby zainteresowanej z LGD.
Pracownicy pomagają w wypełnieniu wniosku, organizują szkolenia i świadczą
doradztwo przy rozliczeniu projektu. Dzięki współpracy LGD z wnioskodawcami
udało się utworzyć wiele miejsc użyteczności publicznej takich jak: place zabaw,
pracownie, świetlice wiejskie, remonty obiektów zabytkowych. Połowa budżetu LGD
przeznaczona jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób rozpoczynających
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działalność gospodarczą, jak i na rozwój w tym zakresie istniejących przedsiębiorstw.
Na współpracę z LGD mogą liczyć także rolnicy pragnący rozpocząć lub rozwinąć
działalność gospodarczą. Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane
przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej
potrzebują. Za pośrednictwem lokalnych grup mieszkańcy z danego obszaru objętego
Lokalną Strategią Rozwoju realizują własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z
upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań
na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć pracę w nowo otwartych
przedsiębiorstwach (ponad 50 % środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju (LSR) skierowanych jest na tworzenie nowych miejsc pracy),
dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o
zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru
zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne. Są to działania lokalne,
zaplanowane przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, czego najbardziej
potrzebują.

Lokalna grupa działania może realizować działania, które przyczyniają się do
pobudzenia rozwoju kulturalnego i ożywienia życia sportowego oraz promocji
rekreacji, w tym form aktywnego spędzania czasu. Świadczy to o spójności lokalnej
strategii rozwoju, bowiem realizacja celu pierwszego przyczynia się do
urzeczywistnienia pozostałych, co jest wyrazem kompleksowego opracowania misji
lokalnych grup działania i celów służących ich realizacji. Poprawa funkcjonowania
świetlic wiejskich, których rozległa sieć istnieje na obszarze lokalnej grupy działania,
wraz z lokalnymi ośrodkami kultury przyczyni się do rozszerzenia oferty kulturalnej
regionu. Wzrost aktywności mieszkańców na gruncie społecznym bądź kulturalnym
może w pewnym stopniu pobudzić przedsiębiorczość, wpływając także na postawy
obywatelskie. Dążąc do zachowania i kultywowania tradycji regionu, lokalne grupy
działania umożliwiają mieszkańcom i turystom korzystanie ze szkoleń w zakresie
rękodzielnictwa, w tym malarstwa, rzeźbiarstwa, garncarstwa czy bukieciarstwa. Z
kolei wsparcie działalności sportowo-rekreacyjnej może polegać na zakupie i
wyposażeniu klubów sportowych działających na terenie lokalnej grupy działania [2,
s. 97].

Kolejną funkcją lokalnej grupy działania jest wzrost atrakcyjności turystycznej z
wykorzystaniem lokalnych zasobów i ich promocja. Działania w tym zakresie
przyczynią się do rozwoju sektora usług oraz branży hotelarskiej, budowlanej i
handlowej. Funkcja ta przyczynia się do celu zakrojonej na szeroką skalę promocji
regionu. W jej ramach można wymienić: organizowanie licznych imprez i festynów
(łączących się również z celem pierwszym) związanych z zachowaniem tradycji;
wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie wyposażenia i organizacji przeglądów
Kół Gospodyń Wiejskich; wsparcie gminnych i wiejskich ośrodków kultury w
zakresie wyposażenia i poszerzania oferty działalności z jednoczesną popularyzacją
zajęć sportowych na terenach wiejskich [3, s. 343].
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Inicjatywy LGD prowadzą do pobudzania aktywności społeczności lokalnej,
poczucia tożsamości regionalnej i poprawy infrastruktury społecznej. Służą
rozwojowi integracji mieszkańców do osiągnięcia wspólnych celów i są dużym
krokiem do poprawy kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Grupy Działania
poprzez realizację działania «Małe projekty» inicjują aktywizację mieszkańców.
Działania te związane są z dbałością o krajobraz i dziedzictwo kulturowe na wsi.
Poprzez swoją działalność lokalne grupy tworzą zatem warunki dla rozwoju obszaru,
którego ten rozwój dotyczy. Wszelkie działania prowadzące do poprawy jakości i
poziomu życia są bezcenne. Mogą zahamować procesy wyludniania się oraz
degradacji obszarów wiejskich.

Polskie doświadczenie moga być korzystne w drodze intergacji Ukrainy do Unii
Europejskiej. Programy pszedakcesyjne mają na celu stworzyć odpowiednie warunki
dostosowawcze gospodarki do wyzwań intergacynych, w tym rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich. Sukcesy na obszarach wiejskich są wynikiem budowania silnych
kapitałów społecznego i ludzkiego po wojnie, będących ważnym czynnikiem
rozwoju lokalnego Ukrainy. Umiejętność oraz zdolność współpracy społeczności
lokalnej pozwalają na realizację wielu projektów.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE
INNOVATIVE STRATEGY

The impact of digital technologies on socio-economic systems is noticeably
powerful. The problems that appeared during the emergence and development of
digital technologies were gradually solved and lost their acuteness, while the majority
of enterprises are already actively applying them in order to improve the quality of
their goods, products or services.

At the same time, problems and issues of innovative development of enterprises
in the conditions of the use of digital technologies must be considered and solved at
the expense of the formation and implementation of effective innovation strategies.
The thoughtfulness and validity of the innovative strategy, as well as the algorithm of
its implementation, will have a positive effect on the efficiency and competitiveness
of the enterprise. Currently, there is no single approach to understanding the concept
of «strategy» in the scientific community. In a general sense, it is understood as a set
of decisions regarding the location of the companyʼs resources and the acquisition of
long-term competitive market advantages; a complex and rather expensive tool that
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can contribute to the stability of the enterprise in conditions of permanent changes in
the environment; a thorough, detailed, comprehensive, integrative plan for achieving
the mission of the enterprise and its goals; solving issues of lack and limitation of
resources based on the application of creative measures, such as the formation of a
competence plan (experience, skills, technologies), etc.

The leading characteristic of the innovation strategy can be considered the
consolidation of two directions of influence in it, firstly, directed at the environment,
and secondly, at increasing the level of competitiveness and ensuring the efficiency
and optimization of the operation of the enterprise. The innovative strategy of
enterprise development is unique and one of the most effective means of conducting
competitive market struggle in comparison with traditional means, which helps to
reduce the level of competition and competitive forces on the functioning of the
enterprise for a certain time.

By systematizing information, we can say that the innovative strategy of
enterprise development is:

˗ a complex of development programs, which are divided according to the areas
of innovative activity of the enterprise;

˗ an innovation management tool that determines the criteria for the distribution
of responsibility;

˗ a unique action plan in the field of innovation, which is formed with the aim of
achieving a certain level of innovative development of the enterprise;

˗ combination of strategic and innovative management research;
˗ a type of comprehensive strategic planning of the enterpriseʼs innovative

activities [1; 2].
Therefore, the innovation strategy is a leading strategy for improving the quality

of the socio-economic system, which defines and establishes goals, priority directions
of development and its mechanisms, interaction and relations of participants in the
implementation of the strategy. The innovative strategy of enterprise development has
the  properties  of  a  complex  of  actions  aimed  at  the  efficiency  of  its  operation  and
competitiveness.
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INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK W ROZWOJU POLSKIEJ
GOSPODARKI

Trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że trwały rozwój
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może być zagwarantowany jedynie dzięki budowaniu przewagi konkurencyjnej
opartej na wiedzy i innowacjach. Zdolność do ich wykorzystywania stanowi jeden z
ważniejszych, o ile nie najważniejszy, czynników decydujących o konkurencyjności
przedsiębiorstw, ale także regionów oraz krajów na terenie których prowadzą swoją
działalność.

Innowacyjność staje się współcześnie determinantą rozwoju prawidłowo
funkcjonujących gospodarek. Pod koniec drugiej dekady XXI wieku to właśnie ta
zdolność oraz chęć do ciągłego poszukiwania i stosowania w praktyce nowych idei i
rozwiązań jest coraz częściej łączona z postępem czy wprowadzaniem korzystnych
zmian zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Jest wiele przyczyn
niesprzyjających zachowaniu przez małe i średnie przedsiębiorstwa mocnej pozycji
konkurencyjnej i znaczenia gospodarczego.

Do najważniejszych należy konieczność coraz szerszego i sprawniejszego
wdrażania innowacji. Duże przedsiębiorstwa, dysponujące z samej swej natury
większymi możliwościami i potencjałem, stosowne rozwiązania przygotowują i
wdrażają z większą łatwością. W małych i średnich przedsiębiorstwach występuje w
tym obszarze szereg trudności i ograniczeń, które są przyczyną licznych problemów
rozwoju innowacji. Chcąc skutecznie oraz sprawnie kreować i wdrażać innowacje w
MŚP, problemy te trzeba rozwiązywać. Aby było to możliwe, konieczne jest
rozpoznanie ich natury, przyczyn oraz możliwych sposobów eliminacji.

W ostatnich dziesięcioleciach siłą napędową około dwóch trzecich wzrostu
gospodarczego w Europie były innowacje. Europa, zamieszkiwana przez zaledwie 7
proc. światowej populacji, generuje 20 proc. światowych inwestycji w badania
naukowe i rozwój, wydaje jedną trzecią wysokiej klasy publikacji naukowych oraz
zajmuje dominującą pozycję na świecie w takich sektorach przemysłu, jak:
farmaceutyka, chemikalia, inżynieria mechaniczna i moda.

Europa również mocno wspiera innowacje poprzez kluczowe technologie
prorozwojowe, takie jak fotonika i biotechnologia. Jednak nasz kontynent w wielu
dziedzinach pozostaje w tyle. Unijne firmy wydatkują na innowacje mniej niż ich
konkurenci. Kapitał wysokiego ryzyka w Europie jest w dalszym ciągu słabo
rozwinięty, co prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa przenoszą się do otoczenia, w
którym mają większe szanse na szybki rozwój.

Nakłady na inwestycje publiczne w całej Unii wynoszą poniżej docelowego
poziomu 3 proc. PKB. Intensywność badań naukowych i rozwoju rozkłada się
nierównomiernie pomiędzy unijnymi regionami, a inwestycje i badania koncentrują
się głównie w Europie Zachodniej. Ponadto 40 proc. pracowników w Europie nie
posiada niezbędnych umiejętności cyfrowych [1]. Analizie innowacyjności w
przestrzeni regionalnej poddano systemy innowacji w 238 regionach leżących w Unii
Europejskiej, a także w Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Większość regionów będących liderami innowacji i silnymi innowatorami
znajduje się w krajach stanowiących tzw. «starą Unię Europejską» (UE-15), czyli w
północnej i zachodniej Europie. Przeważająca liczba umiarkowanych innowatorów i
słabych innowatorów to regiony położone w nowych krajach członkowskich i w
krajach dawnej UE-15 na południu Europy. Dzięki szczegółowemu rozróżnieniu
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wyraźnie widać, iż w Niemczech istnieje 7 różnych podgrup, przy czym największą
podgrupą są silni innowatorzy. We Francji, Hiszpanii i Holandii występują 4 różne
podgrupy,  a  w  Danii,  Grecji,  Polsce,  Szwecji  i  Wielkiej  Brytanii  –  6  różnych
podgrup.

Najbardziej innowacyjnym regionem w Europie jest Zurich, za którym plasuje
się kolejny szwajcarski region – Ticino. Wśród regionów Unii Europejskiej liderem
został region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), który wyprzedza Sztokholm (Szwecja) i
duńskie Hovedstaden [2]. Tym samym regionalni liderzy innowacji znajdują się w
krajach, które w ostatniej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności również
zostały uznane za lokomotywy europejskiej innowacji. Osiągają one dobre wyniki we
wszystkich wskaźnikach, w szczególności zaś w kryterium odnoszącym się do
systemu badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach.

Niemal wszystkie regiony będące umiarkowanymi i słabymi innowatorami
należą do państw uznanych za umiarkowanych i słabych innowatorów. Wyjątkami są
regiony takie jak Praga (Czechy), Kreta (Grecja) oraz Friuli-Wenecja Julijska
(Włochy), które wyróżniają się w krajach będących umiarkowanymi innowatorami.

W Polsce analiza obejmuje 17 polskich regionów (16 województw i wydzielony
statystycznie okręg stołeczny). Dzięki takiemu podziałowi można lepiej
przeanalizować, w których województwach przedsiębiorcy wykorzystują swój
potencjał innowacyjny i gdzie należałoby bardziej promować dostępne instrumenty
finansowe, takie jak fundusze europejskie lub ulga badawczo-rozwojowa. W
przypadku Polski mamy do czynienia z 9 regionami określonymi jako skromni
innowatorzy oraz z 8 umiarkowanymi. Najwyżej został sklasyfikowany region
warszawski, który zalicza się do grupy umiarkowanych innowatorów +.

W Polsce w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności
utrzymują się niezmiennie cztery województwa: mazowieckie, małopolskie,
pomorskie oraz dolnośląskie. Wydzielony statystycznie region warszawski (m.st.
Warszawa wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim,
otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim)
jest najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce.

Reasumując treści zaprezentowane w niniejszym artykule które dotyczą bardzo
istotnych spraw dla rozwoju polskiej gospodarki w tym poziomu innowacyjności w
Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, należy odnotować, iż [3]:

1) transformacja zmierzająca ku gospodarce opartej na wiedzy powoduje, że
aktualnie procesy rozwojowe determinowane są podejmowaniem działań opartych na
wiedzy i innowacjach;

2) polska gospodarka po względem innowacyjności zajmuje dalekie miejsca
wśród państw unijnych i wymaga ewolucyjnych zmian w tym zakresie;

3) analiza poziom innowacyjności w poszczególnych regionach wskazuje, że:
(а) Innowacje nie są równomiernie rozłożone w regionach. Może zatem i należy
poszukiwać poprawy innowacyjności gospodarki Polski nie w układzie regionalnym,
ale w skali lokalnej (punktowej) oraz w czynnikach o indywidualnym charakterze;
(б) Innowacje mają tendencję do koncentracji przestrzennej. Wydawane w kolejnych
latach programy, podejmowanie różnorodnych inicjatyw na szczeblach
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wspólnotowym i krajowym mają za zadanie wspierać przedsięwzięcia innowacyjne,
stwarzać warunki do budowy środowiska innowacyjnego, sprzyjać rozwojowi
innowacji; (в) Regiony o podobnej zdolności innowacyjnej różnią się pod względem
wzrostu gospodarczego. Następuje stopniowe upodabnianie się wyników
poszczególnych regionów. Różnice stają się coraz mniejsze, w szczególności ze
względu na zmniejszający się dystans między liderami innowacji, silnymi
innowatorami i umiarkowanymi innowatorami. Z drugiej strony wyniki słabych
innowatorów coraz bardziej odstają od rezultatów osiąganych przez umiarkowanych
innowatorów;

4) fundusze strukturalne Unii Europejskiej są główną siłą napędową
inteligentnego rozwoju, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Przy wsparciu UE
Start – up. i małe przedsiębiorstwa pomagają tworzyć nowe modele biznesowe w
sektorze cyfrowym i ekologicznym;

5) dzięki funduszom pomocowym z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2023–
2027 ośrodki innowacji będą mogły rozwijać się również w krajach o słabszych
gospodarkach, a wiedza tam zdobyta pomorze wspierać innowacje w regionalnych
ekosystemach, także w regionach słabiej rozwiniętych.
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OCENA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH MODEL ZARZĄDZANIA
WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA HIGH-TECH

Za cel niniejszego opracowania przyjęto zbadanie czynników kształtujących
model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach z sektora high-tech prowadzących
działalność gospodarczą w Polsce.

Na przestrzeni dekad zarządzanie przedsiębiorstwami ulegało znacznym
zmianom. Teoretycy jak i praktycy w tej dziedzinie rozszerzali przyjęte zasady oraz
opracowywali całkiem nowe koncepcje [1, s. 41–65]. Zarządzanie określa się jako
całokształt podejmowanych działań ukierunkowanych na osiąganie założonych
celów. Należy więc się zastanowić: Jakie funkcje ma zarządzanie? Klasyfikacja
funkcji zarządzania również przez lata ewaluowała. Obecnie wyodrębnia się:
planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. Zarządzanie odnosi się
zarówno do ludzi, przedsiębiorstw czy zasobów. Prawidłowe zarządzanie
przedsiębiorstwem przekłada się na osiąganie korzyści w różnych aspektach jego
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funkcjonowania. Przede wszystkim umożliwia zachowanie stabilności finansowej,
rozszerzanie działalności, wdrażanie rozwiązań innowacyjnych i zdobywanie
przewagi konkurencyjnej w danym sektorze [2, s. 26–32].

 Konieczne jest wskazanie, że w ostatnich latach kluczem do sukcesu
przedsiębiorstw stało się zarządzanie wiedzą. Tematyka tego zagadnienia jest stale
uaktualniania oraz wzbogacana o nowe koncepcje. Przegląd literatury dowiódł, że
trudno jest wskazać nadrzędną definicję zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą jest
definiowane jako ogółem działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo
zmierzających do usprawnienia jego funkcjonowania w otoczeniu konkurencyjnym z
maksymalnym wykorzystaniem potencjału jakim jest wiedza [3, s. 612–613]. Na rys.
1 zaprezentowano modele zarządzania wiedzą.

Rys. 1. Modele zarządzania wiedzą
(opracowanie własne na podstawie [4, s. 26–29])

Każdy z wyszczególnionych modeli zarządzania wiedzą obejmuje czynniki,
które go kształtują.

Dokonując analizy modelu zasobowego zauważa się, że wiedza jest
najważniejszym zasobem strategicznym przedsiębiorstwa. W modelu tym wyróżnia
się: eksperymentowanie, kluczowe umiejętności, import wiedzy, wspólne
rozwiązywanie problemów, wdrażanie i integrowanie nowości w aspekcie
technologii i narzędzi. Zdecydowanie inne założenia opracowano w modelu
procesowym w którym wyszczególnione zostały procesy: tworzenia wiedzy,
kodyfikacji oraz transferu [5, s. 47–49]. Natomiast model japoński zakład całkiem
nową koncepcję. Została w nim wyodrębniona wiedza formalna oraz wiedza cicha.
Przekształcenie wiedzy obejmuje: internalizację, socjalizację, eksternalizację oraz
kombinację. Należy zwrócić uwagę, że każdy z wymienionych modeli charakteryzuje
się zdecydowanie odmiennymi założeniami. Przedsiębiorstwa  mają więc możliwość,
zarządzania wiedzą w zróżnicowany sposób [6, s. 170–174]. Zauważa się, że coraz
więcej przedsiębiorstw dostrzega potencjał jaki daje im prawidłowe zarządzanie
wiedzą. Osoby zarządzające dokonują konkretnych działań w kwestiach zarządzania
wiedzą, starają się udoskonalać przyjęte modele i stale je rozszerzać.

Badania empiryczne przeprowadzono w dwóch przedsiębiorstwach z sektora
high-tech: WASKO S.A. i Asseco Poland S.A. Zastosowaną metodą w niniejszym
opracowaniu było studium przypadku. Do badań głównie wykorzystano dane zastane
tj. raporty z działalności, strony internetowe, sprawozdania. W analizowanych
przedsiębiorstwach występuje zarządzanie wiedzą według modelu zasobowego. Z
tego względu  przeanalizowano czynniki, które występują w tym modelu. W tabeli 1

MODELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

ZASOBOWY PROCESOWY JAPOŃSKI
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przedstawiono istotność czynników w modelu zasobowym zarządzania wiedzą w
analizowanych przedsiębiorstwach high-tech.

Tabela 1
Istotność czynników w modelu zasobowym zarządzania wiedzą w analizowanych

przedsiębiorstwach high-tech (opracowanie własne na podstawie [7–10])
Istotność

czynników Oznaczenie Czynniki

1 Bardzo istotny czynnik Wdrażanie i integrowanie nowościw
aspekcie technologii i narzędzi

1 Bardzo istotny czynnik Kluczowe umiejętności
2 Istotny czynnik Import wiedzy
3 Istotny czynnik Wspólne rozwiązywanie problemów
4 Istotny czynnik Eksperymentowanie

W oparciu o dokonane badania wyodrębniono dwa najważniejsze czynniki,
które kształtują zasobowy model zarządzania wiedzą w analizowanych
przedsiębiorstwach:

˗ wdrażanie i integrowanie nowości w aspekcie technologii i narzędzi;
˗ kluczowe umiejętności.
Z analizy raportów z działalności, sprawozdań finansowych i stron

internetowych przedsiębiorstw wynika, że stale wykazują się one tworzeniem i
implementowaniemnowości. Różnego rodzaju innowacje stanowią podstawę ich
funkcjonowania. Należy też wskazać, że niemożliwe byłoby efektywne
funkcjonowanie przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach bez uwzględnienia
wdrażania oraz łączenia nowości technologicznych i narzędzi. Czynnik ten w
pewnym stopniu warunkuje przynależność do tego modelu, tak samo jak czynnik
kluczowych umiejętności. Wśród kluczowych umiejętności analizowanych
przedsiębiorstw z sektora high-tech należy wymienić: umiejętności kadry, konkretne
zasady przyjęte w przedsiębiorstwie, sprecyzowane i zaawansowane systemy
zarządzania itp. Elementy te są kluczowe w zarządzaniu wiedzą. Eksperymentowanie
uplasowało się na ostatniej pozycji istotności czynników ponieważ w badanych
przedsiębiorstwach nie jest konkretnie wskazane, że są dokonywane eksperymenty.
Różnego rodzaju testy są oczywiście koniecznością w procesie kreowania i
wdrażania nowości jednakże nie stanowią one głównego czynnika w zarządzaniu
wiedzą. Warto zwrócić uwagę, że każdy z czynników zawiera w sobie
eksperymentowanie rozumiane w różnych kategoriach.

Podsumowując powyższe rozważania należy zwrócić uwagę, że różne czynniki
kształtują modele zarządzania wiedzą. Przedsiębiorstwa high-tech powinny zarządzać
wiedzą w znacznie szerszej skali niż inne podmioty. Specyfika tego sektora w
pewnym stopniu wymusza na przedsiębiorstwach dynamikę zachodzących zmian.
Ciągły rozwój przedsiębiorstw jest również determinantom przynależności do tego
sektora. Przeprowadzone analizy umożliwiły zbadanie czynników kształtujących
model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora high-tech. Wyodrębniono
dwa filary modelu zasobowego. Konieczne jest wskazanie i doprecyzowanie, że
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pozostałe czynniki są także istotne dla prawidłowości tego modelu ponieważ muszą
ze sobą kooperować.
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МІЖНАРОДНИЙ АУТСОРСИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ

В умовах глобалізації компанії використовують послуги зовнішніх
підрядників – спеціалізованих агентств при виконанні другорядних завдань
власної діяльності для підвищення конкурентоспроможності на ринку та
зниження витрат на виробничі процеси.

Аутсорсинг як поняття, яке стало доволі відомим, означає цілісний
комплекс заходів, орієнтованих на передачу субʼєктом певних процесів і
функцій іншому субʼєкту, що професійно спеціалізується на виконанні
поставлених завдань у певній сфері. Водночас, аутсорсинг характеризується
більш тривалим характером взаємодії порівняно з одноразовими послугами, які
реалізовуються більш ситуативно. Так, ухвалюючи стратегічне рішення про
аутсорсинг, замовник одержує доступ до сформованого бізнес-процесу,
окремих систем та інфраструктури зовнішніх компаній, акцентуючись на
провадженні профільного виду діяльності у своїй компанії, нарощуючи
присутність на ринку. Розвиток аутсорсингу на міжнародному рівні обумовили
виявили такі процеси: розвиток технології, інтернаціоналізація, економічні та
політичні чинники. У світовій практиці виділяють такі моделі аутсорсингу:
горизонтальну (американську), пірамідальну (японську) та змішану. На відміну
від горизонтальної моделі, при якій для вирішення одного поставленого
завдання використовується більша кількість виконавців, пірамідальна модель
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передбачає більш довгострокову співпрацю з можливістю розвитку галузевих і
міжгалузевих кластерів. При цьому в практиці аутсорсингу європейських країн,
включаючи Україну, простежується поєднання пірамідальної та горизонтальної
моделей [1].

Аутсорсинг також слід розглядати як новий управлінський інструмент
менеджменту, що активно застосовується компаніями для забезпечення
зростання рівня гнучкості виробництва, зменшення собівартості товарів і
послуг та скорочення адміністративних витрат, тобто аутсорсинг розкривається
у підвищенні ефективності роботи компанії за рахунок передачі певних
функцій зовнішнім виконавцям для оптимізації всіх видів ресурсів і
концентрації на основному напрямку діяльності.

Мотиви для реалізації аутсорсингових договорів: скорочення та контроль
витрат виробництва; доступ до світових виробничих технологій; відсутність на
підприємствах необхідного обладнання, знань та технологій; залучення
висококваліфікованих спеціалістів. Користь від укладення аутсорсингових
договорів: гнучкість та швидка адаптація до змін попиту; оптимізація
виробничого процесу; розподіл виробничого процесу між спеціалізованими
підприємствами-аутсорсерами; зміцнення конкурентоспроможності.

Практика свідчить, що як мінімум 90 % підприємств сьогодні
використовують аутсорсинг хоча б одного бізнес-процесу. Toyota, Honda,
Chrysler делегують стороннім підрядникам приблизно 70 % бізнес-процесів.
Значних успіхів у використанні аутсорсингу досягли японські компанії, які
розробили і широко застосовують логістичну систему постачання «Just-in-
Time», при якій зовнішній постачальник транспортує до замовника
комплектуючі за чіткими умовами, а у одержувача немає потреби створювати
для себе їх резервний склад. Світовий досвід показує, що аутсорсинг став
одним з елементів, що забезпечили високі темпи економічного розвитку в таких
країнах, як Японія, США, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Туреччина [2].

Специфіка міжнародного виробничого аутсорсингу, який переважного
базується на довгострокових угодах про співробітництво, вказує на межі між
міжнародним виробничим аутсорсингом та міжнародними поставками товарів
за субконтрактами. У випадку аутсорсингу комплексу ризиків, що повʼязані з
проєктом, зазнає продавець, тоді як за субконтрактами ризики розподіляються
пропорційно між аутсорсером та покупцем. Загалом, міжнародний виробничий
аутсорсинг доцільно показати як особливий випадок глобальних експортних та
імпортних операцій. Сучасні тенденції розвитку ринку міжнародного
аутсорсингу характеризуються такими особливостями [3]:

˗ диференціацією видів послуг аутсорсингу, більшою спеціалізацією, з
одного боку, та виникненням комплексної продукції або рішень, які
виробляються світовими лідерами аутсорсингу, з іншого;

˗ збільшенням обсягу послуг аутсорсингу в окремих сегментах ринку,
зростанням вартості діючих контрактів, а також великою сферою бізнесу для
аутсорсингу;
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˗ створенням стратегічних альянсів між великими компаніями та малими
або середніми спеціалізованими ринковими гравцями на основі глобального
аутсорсингу;

˗ переходом від надання послуг аутсорсингу лише великим клієнтам до
надання їх малим та середнім підприємствам.

Позитивні аспекти використання аутсорсингу в міжнародному бізнесі
вітчизняних підприємств є обґрунтованими. Використання аутсорсингових
схем вітчизняними компаніями може підвищити ефективність їх роботи та
відкрити нові можливості для вигідного співробітництва, істотно посилити їх
конкурентоспроможність в умовах глобального економічного середовища.
Беручи до уваги ризики, повʼязані з використанням аутсорсингу, подальшої
розробки потребують аспекти оцінки економічної ефективності його
впровадження на підприємствах, які проводять міжнародну економічну
діяльність, а також створення інструментів співпраці підприємств-замовників і
постачальників аутсорсингу. У практиці більшості вітчизняних підприємств
критерії переходу на аутсорсинг міжнародних бізнес-процесів обумовлені
потребами діяльності, передусім, неможливістю забезпечити належну якість;
зниження рівня витрат; вивільнення дефіцитного устаткування і
висококваліфікованої робочої сили для роботи над комплексними операціями;
вивільнення унікального устаткування, зайнятого виготовленням стандартних
виробів; покращення функціонування відділу зовнішньоекономічної діяльності
[4].

Аутсорсинг виступає важливим напрямком сучасних інноваційних
процесів в системі управління підприємством, оскільки така бізнес-модель
відкриває низку можливостей для співробітництва на ринку, що покращує
конкурентні позиції у міжнародному середовищі. Сутнісно-змістовне
наповнення аутсорсингу доволі сильно еволюціонувало і на сучасному етапі
розкривається у підвищенні ефективності роботи компанії шляхом передання
не лише окремих функцій, але і цілих бізнес-процесів для виконання зовнішнім
організаціям. Такі процеси підвищують конкурентоспроможність компанії на
міжнародному ринку, даючи змогу конкурувати з іноземними субʼєктами, які
швидкими темпами освоюють внутрішній ринок шляхом належної організації
господарської діяльності. Ухвалення рішення стосовно використання
аутсорсингових схем приймається на рівні вищої керівної ланки і власників
підприємства, оскільки це – складова корпоративної стратегії.

Серед переваг аутсорсингу для вітчизняного бізнесу називають наступні:
помітно знижується документообіг компанії; забезпечується гнучке реагування
на зміни на ринку (кризи, дефолти) і в межах компанії (реорганізація,
реструктуризація); зʼявляється можливість регулювати чисельність
співробітників залежно від сезонності роботи та етапів розвитку бізнесу,
оптимізація поточних витрат на персонал підвищує показники ефективності
використання ресурсів [5].

Міжнародний аутсорсинг є важливим прикладом ділової практики, що
дедалі частіше застосовується в світі, віддзеркаленням процесів глобалізації та
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включає як переваги, так і недоліки для учасників ринку.
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СТАРТАП ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання в сучасних умовах все
в більшому ступені залежить від рівня інноваційності всіх складових його
капіталу [1, с. 59], починаючи від таких традиційних форм капіталу
підприємства як основний і оборотний, завершуючи інтелектуальним
капіталом. Інновації забезпечують підприємству достатній рівень конкурентних
переваг, що сприяє створенню умов задля зміцнення його позицій на ринку та
стабільного розвитку [2, с. 149]. Все це зумовлює стійку увагу й науковців до
вивчення сутності та теоретичних засад управління інноваціями. Останні
десятиріччя прийнято вважати новою ерою в бізнесі, яка розпочалась із
корінних змін, зламів сталих бізнес-систем, бізнес-моделей та технологій.
Красномовним доказом зламу всієї світової економічної системи є майже повна
зміна складу рейтинга провідних корпорацій світу. Ще донедавна серед лідерів
за обсягами капіталізації та прибутку були представники традиційного  бізнесу
– банки, нафтовидобувні, машинобудівельні та торговельні гіганти, а в останні
роки лідерами є компанії Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Facebook (Meta) та
Tesla, тобто виробники смартфонів, електрокарів, програмного забезпечення та
комунікаційних можливостей. Причому ринкова капіталізація кожної з цих
п’яти компаній перевищує 1 трлн дол., що більше, ніж вартість компаній у
більшості країн світу разом взятих. Для прикладу, лідером за ринковою
капіталізацією Німеччини є зовсім не їх машинобудівельні, хімічні та інші
промислові гіганти, які були лицем економіки Німеччини протягом століть, а
компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для
створення ERP – концерн SAP. Одна лише корпорація Alphabet має ринкову
вартість більшу, ніж 40 найдорожчих німецьких компаній разом узятих.

https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010850.
https://ela.kpi.ua/
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Що ж відрізняє новітніх лідерів світового бізнесу – всіх їх називають
стартапами. Це підприємства, які були створені з нуля зовсім недавно і
протягом дуже короткого терміну досягли неймовірних успіхів. Багато хто з
науковців називає їх лідерами інноваційного бізнесу, що теж має під собою
основу, оскільки дійсно всі вони розвивались навколо інноваційних продуктів.
Apple – запропонував смартфон із активними екранами та програмні продукти
до нього, Google (Alphabet) – розробив пошукову систему та інші програмні
продукти, без яких наразі неможливо уявити життя, Microsoft – забезпечує
програмним забезпеченням діджиталізацію у всьому світі, Facebook (Meta) –
заснував нову реальність, спілкування у мережі, а Tesla дала можливість
рухатись без використання викопних палив.

Однак, не можна сказати, що лише завдяки виробничим, продуктовим
інноваціям ці підприємства досягли такого значного успіху. Для доказу можна
привести багато інших технологічних підприємств, які працювали і працюють у
суперінноваційному середовищі, яке передбачає здійснення постійних
досліджень та розвитку (R&D), наприклад, Siemens, AT&T, Samsung. Або
навіть ті компанії, які першими розробили ті ж самі продукти, які дозволили
досягти успіху названим вище сучасним володарям бізнес-олімпу, адже ніхто з
нинішніх лідерів не був першим, хто винайшов той продукт, який нині їм
приносить успіх.

Все це обумовлює необхідність визначення сутності інновацій,
інноваційного підприємництва та стартапів. Завданням дослідження буде
встановити спільність та відмінність між інноваційним бізнесом та стартапами,
що повинно дозволити визначити умови, завдяки яким можливе формування
дійсно конкурентоздатних переваг одного суб’єкта господарювання над
іншими.

Розглянемо сутність інновацій, які займають важливе місце у теорії
конкурентних переваг, започаткованій ще М. Портером. У своїй теорії вчений
говорить про те, що інновації є необхідною умовою досягнення конкурентних
переваг на ринку. Згідно М. Портера, інновації є досить широким поняттям, що
розглядаються ним як результат незвичайних зусиль, що призводять до
технологічного прориву у нових методах праці та виникненні і використанні
нових технологій [3, с. 25].

Інновації є важливим засобом підвищення ефективності діяльності бізнесу
і полягають у формуванні нематеріальних елементів капіталу, які є
неповторюваними у інших суб’єктів підприємництва [4]. Вони можуть
виникати як у новостворених, так і у вже існуючих компаніях, в результаті:
розширення сфери діяльності підприємств, використанні нових ресурсів та
технологій, запозичення у інших країн. Компанії повинні невпинно
вдосконалюватися та запроваджувати інновації задля втримання своїх
конкурентних позицій в економічному середовищі. Так, згідно теорії
конкурентних переваг тільки за умов постійного вдосконалення та
впровадження інновацій є можливим досягнення вищого рівня
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конкурентоспроможності та економічного зростання загалом. В залежності від
впливу інновацій на конкурентоспроможність продукції виділяють такі їх види:

˗ приростові – інновації, метою яких є удосконалення існуючої продукції та
наявних на підприємстві технологій та процесів;

˗ радикальні – інновації, які «передбачають» появу нового способу
виробництва або раніше невідомого продукту, дають імпульс появі та розвитку
нової галузі або концепції бізнесу.

Доцільним буде також розглянути види інноваційної діяльності, що
здійснюється підприємствами. Згідно Закону України «Про інноваційну
діяльність» основними видами інноваційної діяльності є:

1) підготовка та організація виробництва, яке охоплює придбання
виробничого обладнання, зміни в них для створення нового технологічного
процесу;

2) маркетинг нових продуктів, що передбачає види діяльності, пов’язані з
випуском нової продукції на ринок;

3) придбання технології у вигляді патентів, ліцензій, розкриття ноу-хау,
торгових марок, конструкцій тощо.

Усі зазначені вище види інноваційної діяльності приводять до зміцнення
конкурентних позицій за критеріями якості, споживчих властивостей та
вартості продукції.

Отже стартап, як форма інноваційного підприємництва, розглядається
багатьма науковцями [5–8] і відрізняється від інших тим, що використовує у
структурі капіталу, підходах до ведення бізнесу, технологіях та ресурсах
різноманітні форми інтелектуального капіталу, що забезпечує йому
стрибкоподібне зростання обсягів діяльності.

Список використаних джерел
1. Літвінов О. Визначення факторів конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я в
умовах інноваційного розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного
університету. 2017. № 4. С. 58–69.
2. Куманова П., Літвінов О. Інноваційна діяльність, як засіб підвищення
конкурентоспроможності продукції суб’єктів підприємництва. Науковий вісник Одеського
національного економічного університету. 2021. № 9-10 (286-287). С. 147–154.
3. Портер М. Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів
[пер. з англ. А. Олійника, Р. Скальського]. Київ : Основи, 1998. 390 с.
4. Літвінов О. С. Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства.
Актуальні проблеми економіки. 2015. № 6 (168). С. 39–46.
5. Літвінов О.  С.,  Міценко Н.  Г.  Управління розвитком інтелектуального капіталу
підприємства з орієнтацією на цілі, можливості, ефективність та інноваційність. Вісник
Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 6(288). С. 134–139.
6. Harbar Z., Selezneva O., Litvinov O., Kaptalan S., Gonchar V. Strategic Marketing Management
of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security. REICE Rev. Electrón. Investig.
Cienc. Econ. 2020. № 8. Р. 298–313.
7. Бабенко В.,  Шматко Н.,  Обруч Г.,  Літвінов О.,  Гонтарева І.  The  Model  of  Network
Consulting Communication at the Early Stages of Entrepreneurship.WSEAS Transactions on
Environment and Development. 2020. Vol. 16. Р. 390–396.



342

8. Gontareva I., Litvinov O., Hrebennyk N., Nebaba N., Litvinova V., Chimshir A. Improvement of
the Innovative Ecosystem at Universities. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
2022. № 1 (13 (115)). Р. 59–68.

Баженов А. С.
Науковий керівник: Міценко Н. Г., д.е.н., проф.

Львівський торговельно-економічний університет

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА ПРОДУКЦІЯ В СТРУКТУРІ ЕКСПОРТУ
УКРАЇНИ

Головною умовою розвитку та становлення ринкової економіки на основі
інтенсифікації економічних відносин між країнами протягом останнього
століття є посилення експортної діяльності як окремого субʼєкта
господарювання, так і всієї країни чи її регіонів в цілому. Тому одним з
пріоритетних напрямків розвитку економіки України є створення
високотехнологічної конкурентоспроможної продукції та збільшення
експортного потенціалу держави. Підкреслимо: створення високотехнологічної
конкурентоспроможної екологічно чистої продукції та збільшення експортного
потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових
науково-технічних досягнень є одним з пріоритетних напрямків інноваційної
діяльності в Україні згідно Закону України «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» [1].

Дослідженню проблем виробництва високотехнологічної продукції
присвятили свої праці такі вчені, як В. Геєць, І. Грінько, М. Кизим,
І. Крехівський, О. Саліхова, С. Салига, Н. Яремчук та ін. Однак, в умовах
становлення нової промислової революції проблема розвитку зовнішньої
торгівлі високотехнологічною продукцією в Україні потребує подальшого
вивчення в контексті євроінтеграції.

Дані Світового банку щодо частки експорту високотехнологічної продукції
у загальному обсязі українського експорту свідчать про те, що найвищі
показники його зростання припадали на 2003, 2012, 2014 та 2015 рр. На даний
момент технологічна активність України є низькою, що демонструє її частка у
світовому високотехнологічному виробництві. Так, у структурі українського
товарного експорту частка високотехнологічних товарів складає близько 6–7 %
і поступається таким країнам, як Естонія (10,5 %), Казахстан (41,1 %),
Киргизстан (11,8 %), Латвія (15,0 %), Литва (11,8 %) [2].

Державна політика, яка здійснювалася в країні протягом останніх 30 років
і сприяла закріпленню у структурі економіки переважної ваги галузей 3–4
технологічних поколінь, замість 5–6-го, які активно розвиваються у світі,
призвела до того, що розвиток більшості високотехнологічних галузей в
Україні відбувається без необхідної державної підтримки, яка мала б
надаватися з урахуванням їх пріоритетності та здатності підвищити експортну
спроможність вітчизняної економіки. В Україні високотехнологічні сектори
промисловості практично не охоплені субсидіями.
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Відсутність тенденції до стійкого зростання експорту продукції високих
технологій свідчить про необхідність розробки чіткої стратегії технологічного
розвитку України та механізмів її реалізації.

Враховуючи стратегічний орієнтир України на активізацію торгівлі та
співробітництва з країнами світу, державі необхідно спрямовувати зусилля на
розвиток високотехнологічних галузей. Відповідно, слід визначити стратегічні
напрями фінансування їх інноваційного розвитку з урахуванням зовнішньо-
політичного та економічного курсу України та критеріїв ефективності
інноваційної діяльності цих галузей. З метою формування стратегічних
напрямів фінансування інноваційного розвитку високотехнологічних галузей
пропонуємо враховувати три критерії:

˗ результативність функціонування: ефективність використання фінансових
коштів;

˗ привабливість галузі для вкладення фінансових коштів інституційними
одиницями (державою, кредиторами, інвесторами);

˗ темп розвитку національного експорту високотехнологічної продукції
певної галузі.

Використання запропонованих критеріїв дозволяє чітко обґрунтувати
перспективні напрями фінансування високотехнологічних виробництв в
Україні.

Стратегічне значення розвитку експорту в цьому випадку трансформується
у формування нових факторів порівняльних переваг, які стануть драйверами
збільшення експорту (розвиток інформаційно-комунікаційних технологій,
нанотехнологій, біотехнологій, «зелених» технологій, фотовольтаїки, водневих
(паливних) елементів, світлодіодів тощо).

В Україні є певний потенціал до зміни товарної структури експорту, що
потребує прийняття і реалізації як стратегічних, так і тактичних рішень на всіх
рівнях від державного до підприємницького. Одним із найважливіших завдань
структурної перебудови української економіки є розвиток високотехнологічних
експортоорієнтованих галузей промисловості, які виробляють продукцію з
високим ступенем доданої вартості.
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Повоєнна відбудова та економічний розвиток України вимагатимуть

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#n3
https://www.worldbank.org/


344

застосування як традиційних, так й інноваційних інструментів. До того ж,
історичний досвід свідчить про те, що така відбудова й розвиток неможливі без
залучення інвестиційних ресурсів високорозвинених країн.

Подібна ситуація спостерігалася й після Другої світової війни, коли
відбудовувати зруйновані країни Європи почали за три роки після її
завершення. При цьому життєздатність повоєнної західноєвропейської
економіки підтримував імпорт з Північної Америки й субсидії та позики з США
й Канади. Однак, цей процес довго тривати не міг, саме тому був розроблений
план Маршалла – програма технічної та економічної допомоги Європі для
підтримки та відновлення економіки.

Аналогічним чином, у 2022 році, за деякий час після російського
вторгнення лідери провідних країн світу почали будувати плани щодо
відновлення України у повоєнний час. На сьогодні можна сформулювати
наступні ключові принципи міжнародної допомоги для реконструкції [1–4]:

1) Україна інтегрується та рухається у напрямку вступу до ЄС;
2) організація під егідою ЄС окремої агенції, що має бути наділена

автономією в питаннях координації, управління допомогою та реалізації
програм реконструкції;

3) Україна є «власником» програм реконструкції;
4) заохочення та допомога відбувається, передусім, шляхом надходження

іноземного капіталу та технологій;
5) допомога має бути переважно у вигляді грантів, а не кредитів;
6) реконструкція повинна виходити з принципу майбутнього

безвуглецевого сліду з мінімальною залежністю від викопного палива.
Потенційними джерелами коштів для відновлення можуть бути:
а) двостороння допомога: різні уряди висловили інтерес чи пообіцяли

надати допомогу. Така допомога може набути різних форм – гранти, кредитні
гарантії, кредити, натуральні внески. Деякі види допомоги можна
адмініструвати через існуючі агенції, такі як USAID (США) та SIDA (Швеція);

б) міжнародні інституції: Світовий банк (СБ), Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та інші інституції, що спеціалізуються на
допомозі розвитку, є природними джерелами фінансування. Організація
обʼєднаних націй (ООН) та гуманітарні організації можуть надавати термінову
гуманітарну допомогу. Міжнародний валютний фонд може надавати
короткострокове фінансування, щоб забезпечити доступ до іноземної валюти та
покрити тимчасові фіскальні дисбаланси;

в) приватні компанії та фізичні особи: приватні фонди та окремі особи, а
також українська діаспора вже зібрали значні суми на підтримку України у
перший місяць війни;

г) поточні доходи росії від нафти та газу: спрямування частки цих доходів
до окремого компенсаційного фонду або податок на них, який збиратиме ЄС як
компенсацію грантів, наданих на відбудову України.

Міжнародна допомога повинна включати такі ключові елементи:
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1. Допомога має бути швидкою, але умовною: швидкість критична, щоб
відвернути гуманітарну катастрофу в Україні. Допомогу потрібно надати
негайно, щоб Україна отримала підтримку в критичний ранній післявоєнний
період, коли у неї спостерігатиметься нестача власних ресурсів.

2. Гранти радше, ніж кредити: зруйнована війною країна навряд чи зможе
обслуговувати та виплачувати додаткові борги у короткостроковому періоді.
Фокус на кредитах збільшить потенційний ризик боргової кризи у майбутньому.

3. Україна має бути «власницею» реконструкцій: Україна
використовуватиме допомогу найбільш ефективно, якщо вона буде узгоджена з
власними інтересами. Програми допомоги мають бути узгоджені з
довгостроковими цілями України. Допомога має посилити національний успіх
через національні інституції.

4. Входження до ЄС: допомога має створювати стимули для України
узгоджувати її регуляторне/законодавче середовище зі стандартами ЄС,
просувати вільну торгівлю та залучати прямі іноземні інвестиції. Успіх
допомоги залежатиме від здатності України експортувати до ЄС та інших
ринків. Допомога має орієнтувати Україну на те, щоб стати членом ЄС.

5. Зниження корупції: запровадження механізмів ефективного
використання допомоги разом із механізмами моніторингу результатів створює
можливість подолати корупцію і, водночас, передумови для залучення прямих
іноземних інвестицій.

Відновлення України відбуватиметься у чотири стадії:
˗ нульова, яка має розпочатись негайно для мінімізації збитків;
˗ перша – протягом 6 місяців після припинення війни (відновлення

критичної інфраструктури);
˗ друга –  3–24 місяці після закінчення війни (швидке відновлення

інфраструктури й економіки);
˗ третя – закладення фундаменту для майбутнього зростання та

модернізації.
Практичні кроки, спрямовані на повоєнну відбудову економіки України,

вже здійснюються на державному рівні. Зокрема, 21 квітня 2022 року
Президентом України підписано Указ № 266/2022 «Питання створення
Національної ради з питань відновлення України від наслідків війни». Згідно з
цим документом, Національна рада є консультативно-дорадчим органом при
Президентові України, на яку покладено наступні завдання:

˗ розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку
України;

˗ визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ,
реалізація яких є необхідною у воєнний і післявоєнний періоди;

˗ підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів,
прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та
відновлення України у воєнний та післявоєнний періоди.

Основним результатом запровадження усіх зазначених заходів повинно
бути не лише отримання нової та сучасної інфраструктури й надходження
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нових інвестицій, а й побудова інституцій, що пришвидшать вступ України до
ЄС.
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ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В
УКРАЇНІ

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки у світі існує більше 30
видів вільних економічних зон. Спеціальна економічна зона ‒ це територія, де
за певними законами України встановлюється і діє спеціальний правовий
режим та на якій встановлюється суттєві пільги для розвитку господарської
діяльності. Головною метою створення СЕЗ є залучення іноземних інвестицій в
підприємницьку діяльність.

На території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні
зони різних функціональних типів: вільні митні зони i порти, експортні,
транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні
виробничі зони, туристично-рекреаційні, страхові, банківські тощо. Вони
створюються Верховною Радою України за ініціативою президента та
приймаються закони до кожної окремо створеної вільної економічної зони для
створення і правильного функціонування.

На рис. 1 зображено оцінку інвестиційної діяльності в Україні за 2014–
2021 роки. Найбільша оцінка в 2018 році дорівнює 3,07 з 5 можливих. До 2018
року динаміка інвестицій поступово збільшувалася (починаючи з 2014 року). З
2018 до 2020 року зменшувалася через пандемію. Інвестори не хотіли вкладати
гроші в діяльність, коли немає гарантій того. що бізнес буде приносити
прибуток. В 2021 році оцінка інвестиційної діяльності дорівнює 2,73, тоді
підприємці почали адаптуватися до умов карантину та відновлювати свою
діяльність. На жаль, за 2022 рік показник буде менший, ніж за попередні роки,
адже в країні у зв’язку із війною нестабільна економічна ситуація. Іноземці не
будуть вкладати гроші в таку країну. Найбільше в нашу країну за 2021 рік
інвестували Кіпр, Нідерланди, меншу частку займає Німеччина,
Великобританія.
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Рис. 1. Оцінка інвестиційної діяльності України за 2014-2021 рр.
(складено за даними [1])

В Україні станом на лютий  2022  року функціонувало  7  вільних
економічних зон,  а саме:  спеціальна економічна зона  «Донецьк»,  спеціальна
економічна зона  «Азов»,  спеціальна економічна зона  «Закарпаття»,  спеціальна
економічна зона  «Миколаїв»,  спеціальна  (вільна)  економічна зона  «Порто-
Франко»,  спеціальна економічна зона  «Порт Крим»,  спеціальна економічна
зона  «Рені».  На сьогоднішній день в умовах війни деякі з спеціальних
економічних зон не функціонують,  бо перебувають в окупації.  Спеціальна
економічна зона  «Азов»,  яка знаходиться в місті Маріуполь,  знаходиться в
окупації і функціонувати не може.   В табл.  1  подано перелік всіх СЕЗ на
території України та дати їх створення станом на лютий 2022 року.

Таблиця 1
Діючі СЕЗ на території Україна

Отже,  спеціальні економічні зони ‒ це територія,  на якій діють певні
закони України,  створені спеціально для належного їхнього функціонування і
розвитку.  Вони створені для інвестування в нашу країну.  Щоб збільшити
інвестиційну діяльність нашій країні потрібно зменшити корупційність
системи,  зменшити монополізацію ринку,  прийняти нові та реформувати старі
закони про функціонування спеціальних економічних зон.
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Назва СЕЗ Територія Площа, га
Спеціальна економічна зона  «Донецьк»  м.  Донецьк,  Донецька обл. 466
Спеціальна економічна зона «Азов» м. Маріуполь, Донецька обл. 315
Спеціальна економічна зона
«Закарпаття»

Ужгородський та Мукачівський р-
ни, Закарпатська обл.

737

Спеціальна економічна зона  «Миколаїв»  м.  Миколаїв,  Миколаївська обл. 865
Спеціальна(вільна) економічна зона
«Порто-Франко»

м. Одеса, Одеська обл. 32

Спеціальна економічна зона «Порт
Крим»

м. Керч, Автономна Республіка Крим 27

Спеціальна економічна зона «Рені» м. Рені, Одеська обл. 94
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КРЕВЕТКОВІ ФЕРМИ – НОВИЙ ТРЕНД У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
РИНКУ УКРАЇНИ

Український креветковий ринок на сьогоднішній день, попри всі
обставини, зростає, але наповнюється, в основному, імпортом. Саме тому він є
перспективним сегментом для появи на ньому внутрішніх виробників.
Головними їхніми перевагами будуть низькі ціна за порівняно високоякісний
продукт та набагато вищі споживчі властивості свіжих креветок перед їх
замороженими закордонними аналогами.

Креветкові ферми останнім часом виникають у різних країнах світу – це
зараз своєрідний тренд. На таких підприємствах можна вирощувати екологічно
чистий продукт у запланованих обсягах та уникати ризиків, повʼязаних з
морським виловом. За даними організації ООН з продовольства і сільського
господарства (ФАО), сьогодні 60 % креветок на світовому ринку виловлюється
за рахунок риболовної промисловості, а 40 % – вирощується на спеціалізованих
фермах [1].

У світі бізнес з вирощування креветки розділений на три стадії. Є
організації, які вирощують генетичний матеріал, покращують породні
характеристики і продають маточне стадо. Інші організації купують його і
вирощують личинку, яку продають. Третій бізнес – ферми, де вирощують
товарну продукцію. В Україні та ЄС креветкові ферми  спроєктовані таким
чином, щоб забезпечити весь цикл у межах одного підприємства.

На українському ринку майже відсутня пропозиція свіжої креветки у
необхідних обсягах. Її традиційні регіони вирощування – Південно-Східна Азія
та Центральна Америка. Україна імпортує креветку з різних країн. Якої вона
якості – споживач не завжди здогадується. В Україні ще немає належного
контролю, не досліджують, чим годували креветку – натуральними кормами чи
штучними. Для українського споживача найбільш корисним і якісним
продуктом є свіжа креветка, вирощена на території нашої країни. Доставляти
свіжі креветки з місць вилову можна тільки повітряним транспортом, тому така
продукція занадто вартісна для українського споживача. Тому будівництво
креветкових ферм в Україні, як великих промислових підприємств, так і
господарств з не надто великою потужністю, є перспективним напрямком в
аграрному розвитку країни.

Вихід на ринок українського виробника сприятиме зростанню попиту на
свіжу охолоджену креветку. Доступність свіжого продукту створить
додатковий попит, не зачіпаючи інтереси гравців ринку. Якщо порівнювати з
найбільш якісною замороженою креветкою, то свіжа креветка українського

http://www.eba.com.ua/uk.
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виробництва буде коштувати стільки ж або на кілька відсотків дешевше, тобто
споживачу буде легко перейти на свіжу креветку.

Україна має низку переваг для вирощування креветки, якщо порівнювати з
традиційними для цих ракоподібних країнами. Насамперед – близькість до ЄС,
яка дозволяє відносно дешево і швидко доставляти свіжу продукцію
споживачам. Електроенергія та наймана праця в Україні значно дешевші, ніж у
країнах Євросоюзу, що дозволяє створювати бізнес з високою рентабельністю
[2].

Креветковий бізнес не відрізняється високою наукоємністю, не вимагає
складних технологічних процесів і значних інвестицій, проте, завдяки
стабільному доходу, дозволяє розглядати його як перспективний вид
діяльності. Вирощування креветок відрізняється хорошими можливостями
масштабування і широким діапазоном вимог до розмірів стартового капіталу.

До вітчизняних кліматичних умов легше інших адаптується гігантська
прісноводна (малазійська) креветка, що досягає в природних умовах довжини в
30–32 см. Переваги цього виду полягають в невибагливості, всеїдності і високої
плодючості [3]. В процесі вирощування креветка практично не вимагає солоної
води і швидко росте в штучних басейнах, за чотири місяці досягаючи товарної
ваги в 25–30 г, а за рік – 80–100 г, що значно спрощує її промислове розведення.

Головна негативна сторона розведення креветок як бізнесу – недостатня
або повна відсутність інформації про технологію вирощування, годівлі та
розмноження, внаслідок чого багато операцій доводиться освоювати інтуїтивно
або дослідним шляхом.

Креветкові ферми є досить незвичайним бізнесом для вітчизняних
кліматичних умов: обсяг практичного досвіду, достатній для формування
універсальних рекомендацій, ще не накопичено.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИСОКОАВТОМАТИЗОВАНОГО ТРАНСПОРТУ
ЯК ЕЛЕМЕНТА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Транспортна система будь-якої держави – необхідна частина комплексної
інфраструктури, що лежить в основі економічного розвитку держави, для
зміцнення підприємницьких звʼязків і посилення позицій держави на світовій
арені. Функціонування транспортної системи ґрунтується, насамперед, на
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визначенні принципів державного регулювання її елементів і механізмів, а
також на визначенні приватноправових принципів їх використання в
підприємницькій діяльності. Поява високотехнологічного транспорту як
правової категорії, використання його під час надання транспортних послуг
невизначеному колу осіб ставить перед державою питання ідентифікації
категорій такого транспорту, визначення засад його функціонування та
особливостей регулювання його використання, зокрема, в цивільному обігу.

Термін «високотехнологічний транспорт» є неструктурованим, причому не
тільки в Україні, а й у більшості країн, що виражається у формулюванні самого
поняття. Оцінюючи національні нормативно-правові акти та аналогічні
документи інших країн, вивчаючи позиції дослідників у цій сфері, можна
зустріти досить різноманітні визначення, наведені на рис. 1.

1  високоавтоматизований транспортний засіб

2 роботизований автомобіль

3 безпілотний транспортний засіб

4 автономний транспортний засіб

5 тощо

Рис. 1. Трактування терміну «високотехнологічний транспорт»
(узагальнено за [1–3])

При цьому відмінності між цими поняттями конкретизують далеко не
завжди. Вважаємо, що використання термінології варто чітко повʼязувати з
наявністю в системі управління транспортного засобу людини в будь-якому
варіанті. Тобто, наприклад, це може бути оператор, який керує транспортом
віддалено, а може бути реальна людина, яка перебуває в транспортному засобі
та приєднується до управління в потрібний момент або повністю керує
транспортом. Можливим є управління, яке здійснює штучний інтелект, а
людини в цій системі немає взагалі.

Безпілотний транспортний засіб орієнтований саме на останню версію,
тому це визначення підходить дуже обмеженому виду транспортних засобів.
Концепція забезпечення безпеки дорожнього руху за участю безпілотних
транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування
більшою мірою схиляється до терміна «високоавтоматизований транспортний
засіб». Для введення загального поняття, що включає і штучний інтелект, і
людину, і елементи роботизування, пропонуємо зупинитися на терміні
«високотехнологічний транспорт» як загальній базовій категорії та передбачити
для нього внутрішню класифікацію, зважаючи на види транспорту, наявність і
відсутність людини та штучного інтелекту. У цій ситуації високо-
автоматизований (безпілотний) транспортний засіб увійде до запропонованої
класифікації як вид високотехнологічного транспорту.
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Високоавтоматизований транспортний засіб можна розглянути як
транспортний засіб, оснащений автоматизованою системою керування без
втручання людини. Своєю чергою, автоматизовані системи керування
розглядаються як програмно-апаратні засоби, що здійснюють керування
транспортними засобами без фізичного впливу з боку водія, з можливістю
автоматичного вимкнення в разі впливу водія на органи керування для
переходу в режим ручного керування за необхідності, зокрема, для запобігання
ДТП.

Сучасні дослідження та експерименти з високоавтоматизованим
транспортом показують, що повноцінне функціонування такого транспорту
можливе тільки в межах штатної експлуатації. Сучасні можливості штучного
інтелекту, навіть сильного й такого, що усвідомлює себе на рівні людини, поки
що не передбачають якісної реакції в екстремальній ситуації. І це підводить нас
до другої проблеми, на якій варто зупинитися.

Категорія високоавтоматизованого (безпілотного) транспорту не може
розглядатися законом просто як транспорт. Уже доведено, що безпілотний
транспорт, керований штучним інтелектом, – це кіберфізична система, що має
інтелектуальні здібності та механізми. Наразі ці здібності обмежені технічними
можливостями і завданнями, але розвиток штучного інтелекту передбачає і
розвиток самонавчання, і розширення переліку завдань, і тоді безпілотний
транспорт як кіберфізична система може опинитися вже в системі субʼєктів, а
не обʼєктів транспортних відносин.

Вироблення правових засад застосування високоавтоматизованого
транспорту в Україні базується на двох концептуальних ідеях: забезпеченні
можливості створення і розроблення штучного інтелекту та, водночас,
дотриманні прав громадян, безпеки особистості, суспільства і держави.
Поєднання цих принципів і базових законів робототехніки логічним чином
приводить нас до питань про відповідальність за шкоду, заподіяну
високотехнологічним (безпілотним) транспортом, і питань її мінімізації.

Моральний та етичний бік упровадження й використання
високоавтоматизованого (безпілотного) транспорту порушує питання про
ситуацію, коли штучному інтелекту доведеться ухвалювати рішення щодо
мінімізації збитків, які полягають у кількості людських життів. Чи може
штучний інтелект, навіть якщо його віднесено до категорії сильного і він
усвідомлює себе на рівні людини, мати моральне право ухвалити рішення, яка
кількість людей має постраждати або загинути в конкретній ситуації (обрати
найприйнятнішу кількість жертв) і реалізувати таке рішення? Наскільки такі
алгоритми можуть бути закладені в логіку штучного інтелекту, які будуть
наслідки виконання алгоритму і порівняння цінності життя конкретних людей?
І яку відповідальність у цій ситуації може бути покладено і на кого?

Для відповідей на ці запитання варто звернутися до класифікації
високоавтоматизованих транспортних засобів з позиції автономності
транспортного засобу. Варто констатувати, що єдиної класифікації
високоавтоматизованого транспорту не існує стосовно всіх середовищ його
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переміщення, але для автомобільного транспорту таку класифікацію розробили
і вона передбачає шість рівнів автономності (Advanced Driver Assistance
System): від нульового (де є лише деякі системи допомоги в керуванні та
системи сповіщення) до пʼятого (де участь людини може не вимагатися
взагалі). Також існує класифікація безпілотних авіаційних систем, хоча точні
критерії автономності тут прописано меншою мірою, водночас, поняття
«автономне повітряне судно» не передбачає участі пілота взагалі. Аналогічні
дослідження проводяться і у сфері автономності судноводіння та автономності
управління судноплавством. Безпілотні (безекіпажні) морські та річкові судна,
хоча і зʼявилися, але в цій сфері регулювання і класифікація автономності поки
що мають більше характер концепту, оскільки міжнародне морське право,
наприклад, не визнає їх і не приймає варіантів їх використання на
судноплавних шляхах, але розроблення в цьому напрямі тривають постійно.
Аналогічно і на залізничному транспорті, де існують концепції безпілотних
поїздів і навіть є використовувані безпілотні залізничні маршрути та
експериментальні майданчики (Дубаї, Ванкувер, Сінгапур, Франція, росія та ін.
країни). Впровадження високоавтоматизованого (безпілотного) транспорту в
усіх середовищах переміщення передбачає розроблення не тільки сильного
штучного інтелекту, а й колосальної кількості нормативно-правових актів, що
регулюють систему високотехнологічного (безпілотного) транспорту.

Повертаючись до законів і принципів застосування високо-
автоматизованого транспортного засобу та формулюючи моральну дилему,
необхідно спиратися, насамперед, саме на рівень автономності транспортного
засобу. Наявність людини в процесі керування транспортним засобом, зокрема,
як «дублюючої системи», дає змогу застосовувати норми про відповідальність
цивільну, адміністративну і навіть кримінальну на загальних підставах,
фактично навіть не порушуючи питання про відповідальність штучного
інтелекту.

До моменту визначення правових умов і принципів функціонування
високоавтоматизованого (безпілотного) транспорту необхідно побудувати
модель системи, що буде в підсумку розглядатися як його повноцінне
нормативне правове регулювання, а в її основу слід покласти зазначене в табл. 1.

Ситуація в цьому питанні ускладнюється тим, що в Україні не існує
інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб, а в цих злочинах
досить складно буде визначити реальну фізичну особу, яка підлягає
притягненню до кримінальної відповідальності (розробник програмного
забезпечення, оператор транспортного засобу, власник транспортного засобу
тощо). Крім того, залишається відкритим питання про необхідність
конструювання нового складу злочину за участю безпілотного транспорту з
розробкою самих умов конкретного порушення і причинно-наслідкового
звʼязку з наслідками, що настали, або про збереження вже наявних складів з
орієнтуванням на шкідливі наслідки, що настали.

У загальних рисах саме такими і є основні проблеми, з якими може
зіткнутися держава під час включення в систему нормативно-правових актів
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категорії високоавтоматизованого (безпілотного) транспорту як елемента
транспортної системи держави.

Таблиця 1
Принципи побудови моделі нормативно-правового регулювання системи

високоавтоматизованого (безпілотного) транспорту (власна розробка)
№
з/п Загальний зміст принципу

1 розробка та впровадження єдиної класифікації високоавтоматизованого (безпілотного)
транспорту, яка може бути використана в усіх середовищах переміщення та є
одноманітною для міжнародного та національного рівнів регулювання

2 розроблення та впровадження системи стандартів функціонування та безпеки
високоавтоматизованого транспорту, особливо, за повної автономії

3 розроблення і створення транспортної інфраструктури, необхідної для використання
високоавтоматизованого транспорту, а також визначення її правового режиму

4 визначення та нормативне закріплення заходів відповідальності за порушення правил
експлуатації високоавтоматизованого транспорту, привʼязавши, наприклад, уже наявні
поняття та принципи цивільного й адміністративного права до новостворюваних, тим
паче, що в рамках цих галузей відповідальність юридичних осіб уже закріплено

5 визначення і правове закріплення заходів кримінальної відповідальності за злочини за
участю високоавтоматизованих і, особливо, повністю автономних транспортних
засобів
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідно до економічної візії чинної Національної економічної стратегії
України на період до 2030 року, Україна представлена як вільна країна, в якій
проживають громадяни з високим рівнем добробуту, та ефективна сервісна
цифрова держава, що є надійним економічним партнером у світі та прикладом
розвитку для всіх країн Східного партнерства. Україна, водночас, визначена як
найбільш приваблива країна з економічними можливостями для інвестицій,
інновацій, ведення бізнесу; найкраще місце для реалізації творчого потенціалу,
втілення ідей i власного розвитку. Серед основних орієнтирів, принципів та
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цінностей названі: європейська та євроатлантична інтеграція країни,
декарбонізація економіки (підвищення енергоефективності, розвиток
відновлюваних джерел енергії, розвиток циркулярної економіки та
синхронізація із ініціативою «Європейський зелений курс»); ефективна
цифрова сервісна держава та компактні державні інститути (розвиток цифрової
економіки як одного із драйверів економічного зростання України); розвиток
підприємництва, інновацій і талантів та ін. [1].

Отже, Національна економічна стратегія України вже у 2021 р. поставила
до центру ухвалення стратегічних рішень розвиток людського капіталу та
активізацію інноваційної діяльності. Відповідно післявоєнний шлях розвитку
країни розкривається у тому, щоб дивувати світ і самих себе практичною
спроможністю спрогнозувати майбутнє, де держава стає все більш цифровою і
сервісною. Дивувати так само, як зараз дивує Україна усіх на шляху до
досягнення перемоги.

Мета подальшого розвитку розкривається у наступному: якщо напередодні
агресії Україна була однією з найбідніших європейських країн з наявним, але не
повною мірою реалізованим потенціалом, то вже у 2030 році Україна стає
Європейським інноваційним «тигром», привабливим середовищем для
реалізації бізнес-проєктів, інвестиційних рішень, інноваційної діяльності,
реалізації науково-технологічного потенціалу. Для цього слід визнати, що
основою розвитку має виступити підприємництво, інноваційність, захищена
приватна власність. Отже, напрям розвитку України – забезпечити інноваційне
економічне зростання. Важливим аспектом для досягнення зазначеного є
цифровізація.

Перехід до життєдіяльності у цифровому середовищі має на увазі
всеохоплююче та широкомасштабне явище цифрової трансформації, яке
стосується усіх аспектів діяльності бізнес-організації. Таке явище розглядається
як процес переходу на новий якісний рівень ведення бізнесу зі зміною
напрацьованих моделей функціонування, управління і бізнес-процесів, з
використанням сучасних цифрових технологій в усіх сферах. На міжнародному
рівні під поняттям цифровізації розуміють якісні зміни в самому
інформаційному просторі, в якому відбувається комунікація між учасниками
міжнародних відносин у різних сферах. Наприклад, виникнення нових форматів
спілкування, взаємодії та обміну інформацією дає змогу по-новому
організувати сам процес здійснення зовнішньоекономічних операцій [2].
Метою цифровізації бізнес-процесів є оптимізація наявного ресурсного
потенціалу, витрат робочого часу та підвищення ефективності виконання
бізнес-процесів і, відповідно, підвищення ефективності господарської
діяльності [3].

Повномасштабне вторгнення росії в Україну засвідчило значну роль
цифрової трансформації економіки для забезпечення стійкості та гнучкості
української держави в умовах війни. Пріоритетами у вітчизняній політиці
цифрових перетворень є формування єдиного цифрового ринку з ЄС та
наближення структури цифрового сектору України до вимог нової реальності в
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умовах війни та післявоєнного періоду [4]. Ключовими подіями у цьому
напрямі стали: започаткування фінансування відновлення цифрової
інфраструктури України з боку ЄС; відкриття можливостей для участі
вітчизняних субʼєктів господарювання в конкурсах програми ЄС «Цифрова
Європа» до 2027 року; реалізація на території України Фондом «Східна
Європа» та Фондом «Innovabridge» програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та залучення громади»; підтримка економіки України
шляхом придбання військових облігацій у електронному застосунку «Дія»;
тестування програми доступного кредитування «єОселя»; наближення
положень національного законодавства до європейських вимог у сферах
електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг; інтеграція до
цифрового майбутнього; посилення потенційних спроможностей національної
системи кібербезпеки. У жовтні 2022 р. Україна в межах кіберреформи UA30
долучилася до місяця кібербезпеки США та ЄС.

Цифровізація також має вплив на розвиток суспільства, людського
капіталу. Вона дозволяє людям здобувати нові навички і підвищувати
кваліфікацію, не залишаючи дім. В результаті все більшої актуальності набуває
віддалена робота, підприємництво стає більш доступним, виникають нові види
професій, що мають місце виключно в цифровому світі. Таким чином,
змінюється структура робочого капіталу і відбуваються перетворення в
економічній системі. Розглядаючи позитивний ефект від цифровізації для
бізнесу, виділяють низу можливостей [5]: підвищення рівня продуктивності
праці; зменшення рівня шахрайства, підвищення рівня прозорості та легкості
проведення бізнес-операцій; автоматизація виробництва; розширення каналів
збуту продукції. Проте, науковці наголошують на існуванні певних перешкод,
що можуть уповільнити процес цифровізації в Україні: недостатня державна
підтримка підприємств, що прагнуть впровадити цифрові технології у
виробництво; недосконалість нормативно-правової бази щодо цифровізації
економіки; відсутність пріоритетності цифровізації у стратегії розвитку
держави; технологічна відсталість від провідних країн світу.

Практичне впровадження заходів сприятиме цифровій трансформації
економіки для забезпечення економічної стійкості та гнучкості країни, її
інтеграції до цивілізованого світового цифрового простору на стратегічних
засадах. Поштовх та підтримку у напрямі активізації відповідних процесів
відіграватиме потенціал у залученні фінансових ресурсів в межах європейської
програми ЄС «Цифрова Європа», програми фінансування долучення
вітчизняної магістралі до цифрових глобальних ланцюгів та підвищення
цифрового потенціалу вітчизняних компаній, їх структурної модернізації та, як
результат, зміцнення їхньої стійкості в період післявоєнного відновлення.
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ВКЛАДЕННЯ В ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК НАПРЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах війни, знищення виробничого та економічного потенціалу на
тимчасово окупованих територіях, релокації низки підприємств, людей та
капіталів, зниження інвестиційної привабливості країни особливої актуальності
набувають питання відновлення інвестиційних можливостей підприємств та
посилення їх позицій на фондовій біржі. Розробка ефективного механізму
інвестування – основна та необхідна умова впроваджування нових форм
підприємництва, що ґрунтуються на приватній власності, акціонерному
капіталі. Необхідність інвестицій викликана обмеженістю ресурсів, які можуть
бути використані для фінансування будь-яких проєктів. В процесі своєї
господарської діяльності підприємство може застосовувати свої тимчасово
вільні кошти для інвестування у деякі обʼєкти для отримання прибутку чи
досягнення соціального ефекту.

Економічну сутність інвестицій можна відзначити на підставі такого
визначення: «інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в обʼєкти підприємницької та інших видів діяльності з метою
одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту» [1, с. 41].
Інвестицією є така підприємницька операція, яка передбачає надбання
основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав і цінних паперів
у обмін на кошти чи майно. Можна виділити капітальні (реальні) та фінансові
інвестиції, а також реінвестиції.

Класифікацію інвестицій за їх видами можна подати у вигляді рис. 1.
Капітальна інвестиція представляється господарською операцією, що

передбачає придбання обʼєктів нерухомої власності, основних засобів і
нематеріальних активів, які піддаються амортизації [2]. Реальні інвестиції є
вкладеннями у основний капітал підприємства.

Фінансові інвестиції – господарська операція, яка передбачає придбання
корпоративних прав, цінних паперів, інших фінансових інструментів.

Найбільш розповсюдженим видом фінансових інвестицій є вкладення у
цінні папери: акції, облігації, векселі, ощадні сертифікати, казначейські
зобовʼязання. І саме в цьому – з метою забезпечення захисту прав інвесторів на
фондовому ринку посадові особи Національної комісії з цінних паперів та

https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-tsyfrovoyi-transformatsiyi-ekonomiky-
http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205846.


357

фондового ринку (НКЦПФР) мають повноваження проведення перевірок
емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,
фондових бірж на дотримання вимог законодавства про цінні папери [3; 4, c.
196–200].

Рис. 1. Класифікація інвестицій за їх видами

Вкладення підприємством інвестиційних коштів у цінні папери означає
управління портфелем, для оцінки результативності якого потрібно визначити
[5, с. 51–56]:

1) фактичну дохідність портфеля за певний період;
2) фактичний ризик портфеля;
3) еталонний портфель, тобто портфель, який можна використовувати як

точку відліку для порівняльного аналізу.
Найпростіше визначається дохідність портфеля, якщо певна сума коштів

інвестується на визначений період часу:
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p ,                                                        (1)

де rp – дохідність портфеля за період t;
Р – вартість портфеля на початку періоду t;

Pn – вартість портфеля в кінці періоду t.

Період, що розглядається, може бути будь-яким, наприклад, місяць,
квартал, рік, кілька років тощо. Для того, щоб порівняти дохідність одного
портфеля з іншим, показники їхньої дохідності потрібно привести до одного
часового періоду – як правило, року. А дохідність портфеля потрібно
вираховувати за методом середньої геометричної:

( )
ntn

t
itpt rr

/

1
1 ú

û

ù
ê
ë

é
+= Õ

=

,                                                 (2)

де rpt – середня дохідність портфеля за період t;
rit – дохідність за і-й період t;
n – кількість періодів;
∏ – знак множення.

Грошові кошти Нерухоме майно й пов’язані з
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Цінні папери або інші
форми участі у підприємстві

Інші види
інвестицій, не

заборонені
законами України

Права на здійснення
операційної діяльності

Види інвестицій

Платні послуги
Будь-які права інтелектуальної
власності, що мають вартість

Грошові вимоги та права
про виконання договірних

зобов’язань, що мають
вартість
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Якщо в межах року вилучення й надходження коштів відбуваються з
різною періодичністю, потрібно визначити вартість портфеля в кожний момент
руху коштів і розрахувати темп зростання його дохідності, тобто величину (1 +
rt) для кожного проміжку часу за такою формулою:

tn

tk
t P

Pr =+1 ,                                                           (3)

де Ptk – вартість портфеля наприкінці періоду t;
Ptn – вартість портфеля на початку періоду t.

Після цього дохідність у розрахунку на рік знаходимо за формулою:
rp = (1 + r1) × (1 + r2) × … × (1 + rm) – 1,                        (4)

де m – кількість періодів, з яких складається рік.

Часто ефективність управління портфелем буде оцінюватися за кілька
років. Тому, коли вилучення й додавання капіталу здійснюються з різною
періодичністю в часі, спочатку потрібно визначити дохідність портфеля для
кожного року й після цього обчислити середню дохідність у розрахунку на рік
за весь період.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ

Основним напрямком політики ринкової трансформації економіки України
є створення умов становлення та розвитку національного підприємництва, у
першу чергу, малого і середнього бізнесу. Його місце і роль у структурі
ринкової економіки визначаються тим, що цей бізнес становить основу
дрібного виробництва, хоча в Україні постійно існували проблеми з
конкурентоспроможністю дрібних та середніх підприємців.

Дрібний бізнес відіграє важливу роль у процесі формування ринкової
конкуренції, забезпеченні зайнятості населення, заповнює ринкові «ніші»,

http://www.ssmsc.gov.ua/fund/sro
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неефективні для великих підприємств. Незважаючи на те, що малі і середні
приватні підприємства постійно стикаються з проблемою захисту своєї
економічної незалежності, як дрібні субʼєкти ринку мають досить нетривалий
термін ділового існування, в той же час, добрих результатів вони досягають
саме в співробітництві з іншими компаніями. Проте, ринкова конкуренція в
Україні є надзвичайно обмеженою через пострадянський вплив на суспільство.
Це обґрунтовується звʼязками крупних підприємств з державною владою, адже
існує певна зручність для державної влади підтримувати кількох виробників, а
не безліч дрібних. Але після вигнання проросійської влади відбулись певні
правові рухи в сторону інтеграції української правової системи до
європейської, що передбачає також інтеграцію економічних законів.

В сучасній розвинутій економічній системі підприємство стимулює
розвиток якості життя в суспільстві. Вона полягає в забезпеченні потрібною
кількістю товарів, а інколи в соціальній допомозі. Соціальні дії фірм
поліпшують життя місцевого співтовариства або усувають необхідність
державної участі, тому в перспективі вони можуть стимулювати прибуток,
оскільки у споживачів, постачальників і місцевого співтовариства формується
більш привабливий імідж компанії; бізнес має у своєму розпорядженні значні
людські та фінансові ресурси, тож може передавати їхню частину на соціальні
потреби; підприємець є членом суспільства, тому норми моралі також повинні
бути задіяними.

Способи вирішення основних проблем розвитку підприємництва в Україні:
˗ спрощення дозвільних процедур та процедур здійснення державного

нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для субʼєктів
підприємництва та скорочення строку проведення таких процедур;

˗ удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та
звітності субʼєктів господарської діяльності, зниження податкового тиску на
економіку та забезпечення його рівномірності;

˗ зниження тиску на субʼєктів господарювання з боку контролюючих
органів, протидія рейдерству та корупції;

˗ вдосконалення інфраструктури розвитку підприємництва;
˗ впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого

підприємництва;
˗ створення сприятливих фінансових передумов для започаткування та

здійснення підприємницької діяльності, доступності фінансових ресурсів для
субʼєктів підприємницької діяльності;

˗ забезпечення державної підтримки субʼєктів малого і середнього
підприємництва, що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-
технічної діяльності, впровадження зарубіжного досвіду з питань
започаткування нових інноваційних технологій в господарській діяльності;

˗ посилення уваги до інформаційного забезпечення, навчання і підвищення
кваліфікації кадрів для субʼєктів підприємництва;

˗ підтримка нових механізмів співробітництва органів виконавчої влади та
громадськості.
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Отже, на наш погляд, за допомогою поступового введення цих способів,
Україна стане простішою країною для ведення бізнесу. Буде легше залучити
іноземний капітал та значно підвищити рівень економіки. Це надасть більше
шансів для прийняття України в Європейський Союз як повноцінного члена, а
не тільки по факту співпраці.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Воєнні дії на території України стали джерелом виникнення негативних
факторів: посилення міграційних процесів, зниження зайнятості та
платоспроможності громадян, створення гуманітарної кризи, відсутності
дієвих, перевірених досвідом механізмів реалізації монетарної, фіскальної,
валютної політики, унеможливлення прогнозування соціально-економічних
показників, загального росту ризиків серед населення і бізнесу. Спостерігається
скорочення виробничо-господарського сектору і сповільнення бізнес-
активності. Це стало основною причиною пошуку нових форм підприємництва
для реструктуризації вітчизняної економічної системи в умовах війни.
Масштаби розвитку нових форм підприємництва оцінюються рівнем
інноваційного розвитку країни, що потребує нових підходів до ведення бізнесу,
державного регулювання та розвитку інститутів.

У повоєнний період розвитку національного господарства важливою
складовою повинна стати конкуренція між товарами і послугами, що
виробляються за допомогою високих технологій, перетворення інновацій в
основний фактор виробництва, відхід від сировинної орієнтації та
переорієнтація на економіку з високою доданою вартістю з виділенням
управлінських інновацій та технологій.

Говорячи про відмінності між технологічним та традиційним
підприємництвом, необхідно враховувати відмінності між ринком інновацій та
звичайним ринком товарів та послуг:

1) ринок інновацій та нових технологій носить міжнародний характер
(підприємці та вчені з різних країн конкурують);

2) виникає термін «технологічний підприємець», який повинен мати
здатність використовувати інтелектуальну власність, тим самим збільшуючи
капіталізацію власного підприємства;

3) існують особливості функціонування, повʼязані з інфраструктурою [1].
У табл. 1 наведено порівняльну характеристику класичного та

технологічного підприємництва. Теоретично технологічний розвиток
описується як такий, що складається із чотирьох технологічних можливостей:
інвестиції, виробництво, інжиніринг та новації.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційного та технологічного

підприємництва (побудовано автором на основі [2])
Порівняльні
параметри

Класичне
підприємництво Технологічне підприємництво

Економічні
закономірності

Попит породжує
пропозицію Пропозиція породжує попит

Способи
оптимізації

Зростання прибутку за
допомогою скорочення
витрат

Поява технологічно нового продукту

Основна мета Отримання прибутку Отримання нового продукту/технології
Стиль управління Консерваторський Новаторський

Підсумки роботи
Насичення ринку
традиційного попиту
товарами та послугами

Створення нового продукту або послуги; за
необхідності формування попиту на
інновацію

Матеріальні блага
скеровані на Відтворювальний процес На інноваційну діяльність та вдосконалення

технологій

Процес
виробництва

Пошук ресурсів; купівля
засобів виробництва;
виробництво; реалізація
товару/послуги

Задум; наукові дослідження; створення
дослідного зразка; апробація результатів;
випуск дослідної серії; масштабування;
зростання капіталізації підприємства; старіння
бізнес-структури; виробництво нових товарів
та послуг або вдосконалення існуючих

Концепція технологічного підприємництва включає групи заходів,
повʼязаних із:

˗ створенням інноваційних технологій або виявленням існуючих (проте,
раніше неосвоєних);

˗ визнання та порівняння можливостей, що виникають в результаті
застосування новітніх технологій, з потребами ринку, що розвивається;

˗ розробка/застосування нанотехнологій;
˗ створення підприємств, заснованих на технологічному та інноваційному

розвитку.
Вихід на стадію нових технологій вказує на те, що країни або підприємства

мають інноваційний потенціал і здатні виробляти нові товари з доданою
вартістю, що призводить до підвищення продуктивності. Про технологічний
розвиток також може свідчити модернізація такого потенціалу шляхом
переходу від низькотехнологічних до високотехнологічних або наукомістких
галузей промисловості [3].

Протягом останніх десятиліть спостерігаємо тенденцію проривних
технологій, що впливають на розвиток форм, видів підприємницької діяльності
та, як наслідок, ринку праці. Так, розвиток цифрової економіки призводить до
появи різних комбінацій підприємництва з різними характеристиками та
соціально-економічними взаємодіями. Крім того, інформаційні та
телекомунікаційні технології дозволили українським підприємцям прискорити
доступ до світових ринків товарів та послуг.
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У табл. 2 наведено типологію підприємницьких структур у концепції
технологічного підприємництва з урахуванням взаємозвʼязку між
технологічним підприємництвом та цифровою економікою як новою
технологією економічного зростання, що допомагає визначити варіанти
управління підприємницькою структурою з метою активації бізнес-процесу.
Зазначаємо, що у технологічному підприємництві час виходу на ринок відіграє
важливішу роль, ніж ресурсна складова або правильний розрахунок життєвого
циклу нового товару.

Таблиця 2
Типологія підприємницьких структур (побудовано автором на основі [2])
Типологія Конкретизація Основні дії в бізнес-

процесі Фінансування

Технологічне
підприємництво

Проривні технології при
створенні нового
продукту із
застосуванням
інноваційних досягнень

Доказ гіпотези із
врахуванням поглядів
клієнтів; пошук
ринкового сегменту та
ніші

Державне грантове
фінансування; кошти
однодумців

Підприємництво
цифрових
технологій

Інновації на основі
інформаційно-
комунікаційних
технологій у сфері
Інтернету речей

Моніторинг ринку з
пошуком можливостей
для зростання та
масштабування

Регіональні бізнес-
ангели; іноземні
майданчики бізнес-
ангелів; венчурний
капітал; фондовий
ринок; краудфандинг

Цифрове
підприємництво

Сервіси послуг та
товарів на базі
Інтернету, що працюють
як хмарні технології,
використовуючи великі
дані та штучний
інтелект

Використовуючи
інформацію про клієнта
за допомогою штучного
інтелекту, пропонувати
індивідуальні послуги та
товари, випереджаючи
конкурентів

Регіональні бізнес-
ангели; іноземні
майданчики бізнес-
ангелів; венчурний
капітал; фондовий
ринок; краудфандинг
акцій

Розглянуті типології та приклади дозволяють здійснити групування
подібних напрямів еволюції та траєкторій зростання, щоб використати
отриману інформацію для створення ефективної системи управління. У процесі
побудови системи управління розвитком технологічного підприємництва
використовується ряд прямих (інвестування, субсидування, ліцензування,
лізингова підтримка тощо) та непрямих (податкові пільги, державні
замовлення, пільгове кредитування тощо) методів. Широко використовуваними
інструментами держави є програмно-цільові, інфраструктурні, державно-
приватні партнерства, створення спеціальних фондів фінансування тощо. Реалії
сьогодення свідчать про наявність таких джерел фінансування інновацій:
гранти; «бізнес-ангели»; венчурні фонди; інвестиційні партнерства; громадські
організації. Зазначимо, що кожне із цих джерел фінансування може бути
використано у певний період часу, залежно від стадії інноваційного розвитку.

Для успішного функціонування підприємства необхідно впровадити
цифрову трансформацію, яка є процесом розробки бізнес-стратегії в контексті
цифровізації, що реалізується за допомогою впровадження інноваційної
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культури, оновлення бізнес-моделі, розширення потоку інформації тощо.
Цифрова трансформація вимагає реформування структури підприємства з
виділенням внутрішніх підрозділів, які спеціалізуватимуться на цифровій
трансформації та ініціюватимуть розвиток інноваційної культури.
Консалтингові фірми не зможуть надати повний спектр послуг із цифрової
трансформації підприємства. Цей процес має розвиватися зсередини, і, зокрема,
актуальний для технологічного підприємництва [4].

Для розробки механізму, що підвищує ефективність технологічного
підприємництва, рекомендуємо виокремлювати ряд сфер для зростання бізнесу:
обслуговування клієнтів, партнерство та співробітництво, робота з даними,
інновації, цінність продукту/послуги, кадрова стратегія та інноваційна
культура. При розробці стратегії розвитку бізнесу на основі цифрової
трансформації необхідно проаналізувати всі шість можливих зон зростання,
оскільки показники розвитку бізнесу залежать від їхнього правильного обліку.

Отже, напрямами, у яких мають бути зосереджені зусилля щодо
вдосконалення системи державної підтримки технологічного підприємництва, є:

1) подальший розвиток фінансових механізмів підтримки інноваційного
підприємництва;

2) удосконалення грантової підтримки;
3) подальше підвищення рівня інформаційно-консультаційної підтримки

малого та середнього бізнесу в цілому та технологічного підприємництва
зокрема;

4) удосконалення системи освітньої підтримки та підготовки кадрів для
інфраструктурного забезпечення інновацій.
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В рамках сучасної динамічності та невизначеності бізнес-середовища,
інноваційний розвиток є основою для розвитку підприємства у конкурентному
середовищі. Загальне розуміння поняття «інноваційний розвиток» представлено
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у великому масштабі – на макрорівні (як в працях вітчизняних дослідників, так
і в зарубіжних дослідженнях). Дана категорія використовується при аналізі
потенціалу країн, великих економік, відстеженні результатів науково-
технічного прогресу у великих системах, при формуванні стратегій розвитку.

Так, С. К. Кучеренко визначає інноваційний розвиток з позиції науково-
технічного потенціалу підприємства як «напрям стратегічного розвитку з
потенційною можливістю зростання ефективності виробництва та підвищення
довгострокової конкурентоспроможності за рахунок освоєння науково-
технічних досягнень» [2]. П. П. Микитюк – із позиції соціального об’єкта
«…розуміння посилення і використання своїх інноваційних можливостей для
досягнення цілей розвитку та охоплення всіх сфер діяльності господарюючого
суб’єкта» [3].

В рамках дослідження найбільш точним виявляється визначення
запропоноване В. І. Захарченко: «Інноваційний розвиток – це послідовний
ланцюг подій від отримання теоретичного знання до використання конкретного
продукту, технології, чи послуги, створених на основі нового знання. Він не
завершується фактом реалізації інноваційного продукту чи технології на
практиці, оскільки під час практичного використання інновація продовжує
досліджуватися, удосконалюватися, набувати нових споживчих властивостей»
[1]. Таке визначення інноваційного розвитку дозволяє продемонструвати вплив
інновацій на суспільство та екологію після їх безпосереднього впровадження та
просування на ринку.

Ми вважаємо, що інновація – це результат науково-технічної діяльності,
який є затребуваний споживачем та матеріалізований у виробничій сфері
(здійснений у сфері послуг) і даний як об’єкт інтелектуальної власності.

Незважаючи на те, що операційні інновації зосереджені на бізнес-процесах
компанії (закупівлі, логістика, підтримка клієнтів тощо), управлінські інновації
спрямовані на процеси управління компанією. Простіше кажучи, управлінські
інновації можуть бути визначені як суттєвий відхід від традиційних принципів
управління, процесів та практики або відхід від звичайних організаційних
форм, що суттєво змінює процес управління роботою. Тобто інновації в галузі
управління змінюють спосіб роботи менеджерів, яку вони виконують.

Як правило, управлінська робота включає в себе: встановлення цілей та
складання планів; мотивація та націлювання зусиль; координація та контроль
діяльності; накопичення та розподіл ресурсів; отримання та застосування знань;
будівництво та виховання відносин; виявлення та розвиток таланту; розуміння
та збалансування вимог зовнішніх стейкхолдерів.

Саме інновації в менеджменті дозволяють компанії ефективно
пристосовуватись до змін в ринковому та економічному середовищі.
Впровадження управлінських інновацій є, мабуть, єдиним засобом
забезпечення неповторності та ефективності системи управління
підприємством. Це зумовлено тим, що управлінські інновації є
індивідуальними для кожної компанії. Коли підприємство планує вийти на
міжнародний ринок, йому обов’язково потрібно змінювати систему роботи,
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стандарти праці, продуктів, іншими словами: адаптовуватися до нового
середовища, зокрема, й законодавства. Все це необхідно не тільки для
здійснення основної діяльності, не порушуючи закони іншої країни, а й для
можливості конкурувати з уже відомими та прийнятими суперниками у новому
для нас суспільстві.

Таким чином, вітчизняні підприємства, насамперед, потребують інновацій,
пов’язаних зі зміною організаційної структури, аудитом та оптимізацією бізнес-
процесів, виявленням та мобілізацією внутрішніх резервів, концентрацією
ресурсів на головних, найбільш рентабельних напрямках діяльності, передачею
ряду функцій на аутсорсинг, зміною способів просування товарів та послуг,
підвищенням якості робіт з клієнтами та ін.
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ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Функціонування страхових компаній в умовах воєнного стану вимагає
пошуку новітніх підходів до формування й використання фінансового
потенціалу, розвитку страхових послуг з врахуванням новітніх викликів і загроз
на тимчасово окупованих територіях з акцентом на клієнтоорієнтовані моделі
управління. У науковій літературі дане поняття трактується як «ключова
компетенція компанії, що виражається в прагненні до встановлення і розвитку
партнерських відносин із клієнтами, а також із будь-якими контрагентами як у
бізнес-екосистемі, так і всередині організації, що базується на розумінні й
задоволенні їх як активних, так і латентних потреб та максимізації прибутку на
цій основі» [1].

Цінність клієнтоорієнтованої стратегії полягає у спроможності її інтеграції
у кожен із генерованих бізнес-процесів страхової компанії. Із позиції
стратегічного управління, бізнес-процеси на страховому ринку інтерпретуються
як «сукупність повʼязаних між собою послідовних дій менеджменту, який
реалізує конкретну ціль страхової компанії» [2]. Складовим елементом
формування сучасної моделі розвитку страхових відносин у суспільстві
виступають маркетингові комунікації, які забезпечують обмін потоків
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інформації між стейкхолдерами страхового процесу.
Ключовими завданнями маркетингових комунікацій у сфері страхової

діяльності слід визнати: інформування потенційних споживачів про послуги,
програми, тарифи, наявні конкурентні переваги порівняно з іншими страховими
компаніями; стимулювання процесу надання послуг за допомогою
урізноманітнення каналів збуту, відповідно до вподобань споживачів;
створення позитивного іміджу та високої репутації компанії серед її клієнтів;
забезпечення зворотного звʼязку з імовірними користувачами послуг та
визначення їх ставлення до страховиків.

Стратегія управління страховою компанією має формуватися відповідно до
окреслених цілей та завдань, визначених на середньострокову та довгострокову
перспективу. Кожна страхова компанія має у своєму розпорядженні певний
набір фінансово-економічних інструментів (диверсифікація, ціноутворення,
FinTech-технології), здатних розвʼязувати окреслені проблеми та посилювати її
конкурентні позиції на страховому ринку.

Потреба у диверсифікації зумовлена необхідністю урізноманітнення
асортименту страхових послуг, розширення страхового покриття різноманітних
ризиків в сфері особистих і майнових видів страхування, реалізації групових та
індивідуальних інтересів страхувальників у страховому захисті. Активізація
диверсифікаційних процесів у діяльності страхової компанії повʼязана з
потребою у збалансуванні попиту та пропозиції, наданням альтернативних
варіантів вибору покриття ризиків страхуванням. Основний зміст
диверсифікації страхових послуг полягає у створенні можливостей для
страхових компаній оперативно виявляти та оцінювати потенційні ризики
клієнтів та забезпечувати їх нейтралізацію за допомогою інструментів
страхування та перестрахування.

Стратегічне управління процесами диверсифікації страхових послуг
передбачає формування мотивів, цілей, каналів, інтересів та форм організації
страхової діяльності в суспільстві.

Економічний ефект від застосування даного інструменту управління варто
розглядати у двох площинах: по-перше, посилення та урізноманітнення
майнового захисту страхувальників у розрізі окремих видів страхування; по-
друге, зростання доходів страховиків, що дає їм змогу нарощувати власні
страхові резерви та забезпечувати платоспроможність і рентабельність
страхових операцій.

Серед загальновідомих стратегій управління визначальна роль належить
стратегії ціноутворення на страхові послуги, адже завдяки збалансованій
тарифній політиці страховика формуються фінансово-економічні відносини між
стейкхолдерами страхового ринку. Досягнення ціннісних орієнтирів цінової
стратегії для страхових компаній полягає у розширенні страхового поля
завдяки збільшенню кількості укладених договорів страхування, що,
відповідно, забезпечує зростання сум акумульованих страхових премій, а також
мінімізацію ризиків, повʼязаних зі страховою і фінансово-економічною
діяльністю страховика. Вибір тієї чи іншої цінової стратегії страховиками має
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залежати від багатьох чинників: попиту і пропозиції на страхові послуги, рівня
ризикогенності обʼєкта страхування, інноваційності страхового продукту,
платоспроможності потенційних страхувальників, умов страхування, сервісу та
якості страхового обслуговування тощо.

Окрім того, під час формування цінової стратегії варто враховувати
специфіку галузі страхування (довгострокове страхування або загальні види
страхування), оскільки існують суттєві розбіжності у процесі формування,
розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів страхових компаній. Із позиції
страхового менеджменту, оптимальною вважається та цінова стратегія, яка
забезпечує страховику максимальну дохідність від реалізації страхових послуг
за умов прийнятної ймовірності виникнення страхових ризиків.

Активний розвиток цифрової інформатизації суспільства ставить перед
страховими компаніями якісно нові завдання щодо організації та впровадження
інноваційних рішень у сфері надання послуг у режимі он-лайн. Нині у світі
сформувалася глобальна мережа фінансових та страхових технологій,
орієнтованих на підвищення сервісу, якості та доступності різноманітних
послуг. У вересні 2020 р. Єврокомісія прийняла нову Стратегію цифрових
фінансів та визначила єдині правила та нагляд за страховиками.

Розроблення та використання сучасних цифрових технологій у галузі
страхування обʼєднується поняттям InsurTech та розглядається, як «сфера
FinTech, у якій інноваційні технології використовуються учасниками
страхового ринку для задоволення потреб споживачів страхових послуг на
основі оптимізації своєї діяльності» [2]. Для страхового ринку зазначені
технології – це, передусім, можливості щодо збільшення доданої вартості на
послуги, оптимізації трансакційних витрат, удосконалення бізнес-процесів,
підвищення рівня безпеки і кібербезпеки в організації та проведенні страхової
діяльності.

Зважаючи на високий рівень ризикогенності оточуючого середовища та
необхідність своєчасної локалізації ймовірних загроз природного та
антропогенного характеру, роль страхування на національному та глобальному
рівнях щороку лише зростатиме. Це вимагатиме від страхових компаній ужиття
інноваційних стратегій управління операційною, інвестиційною та фінансовою
діяльністю страховика. Вектор трансформаційних змін на страховому ринку
повинен бути спрямований, передусім, на підвищення конкурентоспроможності
страхових компаній завдяки диверсифікації страхових послуг, налагодження
дієвих комунікаційних звʼязків між учасниками страхового процесу, здійснення
гнучкої тарифної політики, широке використання цифрових технологій у
страховому процесі. Окреслені заходи є необхідними з позиції підвищення
спроможності страхових компаній надавати високоякісні страхові послуги
потенційним клієнтам з особистих й майнових видів страхування.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОННОГО

БІЗНЕСУ ТА ТОРГІВЛІ

Головною тенденцією розвитку суспільства останніх років стало широке
впровадження цифрових технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Такі
технології стали рушійною силою трансформації усіх без виключення систем –
соціально-економічних, політичних, управлінських тощо. Військовий стан в
країні характеризується змінами, повʼязаними з прискореним розвитком
інформаційних технологій та телекомунікацій і, як наслідок, – глобалізацією
бізнесу та зміною самого характеру взаємодії між учасниками бізнес-процесу.
Вважаємо, що відновлювальні заходи першочергово повинні стосуватися
соціального сектора та критичної інфраструктури. Тут основні зусилля слід
зосереджувати на створенні робочих місць для населення, включаючи
мігрантів, що повертаються, і демобілізованих військовослужбовців. При цьому
мікро- та малі бізнес-структури у сфері обігу повинні відіграти пріоритетну
роль у забезпеченні зайнятості та генеруванні доходів.

Одним із основних напрямків повоєнної реконструкції України є розвиток
економіки на основі використання інформаційних та телекомунікаційних
технологій, що включає створення умов для розвитку підприємств, які
працюють у галузі електронного бізнесу та торгівлі. Під електронним бізнесом
розуміється бізнес-модель, в якій технологічні процеси, обмін бізнес-
інформацією та комерційні транзакції автоматизуються за допомогою
інформаційних систем, що, в кінцевому підсумку, дозволяє підприємству
досягти конкурентної переваги за рахунок покращення обслуговування своїх
клієнтів та оптимізації бізнес-відносин з партнерами [1]. Підприємці
прискорено наближаються до явища, що має назву «єдиний інформаційний
простір», в якому як інформація, так і засоби її доставки стають
персоніфікованими та доступними у будь-який час у будь-якій географічній
точці. Зрештою, держава повинна стати замовником і першим покупцем
інновацій та цифрових сервісів, що буде поштовхом для утворення нових
ринків. Пріоритетність подолання цифрових розривів в Україні наведено у
табл. 1.

Спостерігаємо активний розвиток електронної комерції. Межі між
звичайною та електронною торгівлею поступово стираються. Електронний
бізнес надає підприємствам будь-якого масштабу, включаючи малі субʼєкти
бізнесу, можливість збільшувати товарооборот, розширювати свої торгово-
технологічні операції та знижувати обігові витрати.
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Таблиця 1
Пріоритетність подолання цифрових розривів в Україні (побудовано

автором на основі [2])
Пріоритетність Тип цифрового розриву Станом на 2022 рік Мета

2030Е

1 Інфраструктурний
(тверда інфраструктура) Покриття (penetration) – 50 % 100 %

2 Інфраструктурний
(мʼяка інфраструктура) Поглинання (absorption) – 10 % 95 %

3

Фінансова доступність
технологій з погляду їх
вартості для кінцевого

споживача

Рівень витрат людини на IT до
ВВП у рік складає лише $53

(IT expense per GDP per head per
year)

$1.000

4 Компетентнісний
35 % громадян володіють
базовим рівнем цифрових

навичок
90 %

При цьому електронний сервіс дозволяє якісно перетворити всі бізнес-
процеси [3], а саме:

1) підвищити ефективність просування товарів та послуг на ринок
(доведення інформації до клієнтів та привернення уваги до діяльності
підприємства);

2) підвищити оперативність (безперервне, цілодобове та оперативне
інформаційне обслуговування);

3) знизити ціни (скорочення витрат обігу);
4) удосконалити сервіс (індивідуальний підхід, ясність та простота) з

організацією віртуальних вітрин;
5) розширити географічну зону обслуговування.
Наразі найпривабливішим видом діяльності в Інтернет є комерція.

Організація комерційної діяльності в Інтернеті не вимагає великих стартових
капіталів і тому доступна підприємцям будь-якого рівня. Цим пояснюється
бурхливе зростання кількості електронних магазинів як за кордоном, так і в
Україні. Розвиток електронного бізнесу в мережі Інтернет передбачає наявність
інформаційних систем як для супроводу угод з купівлі/продажу товарів та
послуг, так і систем управління вмістом Web-проєктів. Технологічно
малозатратними рішеннями для побудови систем електронної комерції можуть
бути рішення на базі загальнодоступних безкоштовних CMS-систем (рішень) та
модулів, що розширюють їх функціональність. Система керування вмістом
(Content Management System, CMS) – програмне забезпечення для організації
веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих
компʼютерних мережах [4]. Існують сотні, а може, навіть, й тисячі доступних
CMS-систем. Завдяки функціональності, ці системи можна використовувати в
різних торговельних підприємствах. Отже, це програма, що надає інструменти
для додавання, редагування та видалення інформації на сайті.

У торговельних підприємствах застосовують різноманітні системи
керування сайтом, серед яких зустрічаються платні та безоплатні, побудовані за
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різними технологіями. Кожен сайт має панель керування, яка є частиною всієї
програми. Основними завданнями системи керування вмістом є:

1) агрегація в єдине ціле та обʼєднання на основі ролей та завдань усіх
різнотипних джерел знань та інформації, доступних як всередині організації,
так і за її межами;

2) забезпечення взаємодії співробітників, робочих груп та проєктів із
створеними ними базами знань, інформацією та даними так, щоб їх легко
можна було знайти, витягти та повторно використовувати звичним для
користувача способом.

Найбільш прийнятним варіантом з погляду витрат на впровадження,
організацію та підтримку електронного магазину для представників малого та
середнього бізнесу є використання наступних CMS та модулів електронної
комерції:

˗ CMS Joomla та модуль Virtuemart [2];
˗ CMS Word Press та модуль WP-e-commerce [3];
˗ CMS Drupal та модуль Ubercart [4].
Пропонований спосіб впровадження не вимагає великих фінансових

вкладень, оскільки зазначені CMS та їх модулі є вільним програмним
забезпеченням, необхідним для створення повноцінного Інтернет-магазину. У
цьому випадку витрати на підтримку сайту електронної комерції обмежені
витратами на хостинг та доменне імʼя. VirtueMart, Ubercart та WP-e-commerce
написані на PHP та використовують базу даних MySQL, підходять для веб-
сайтів з низьким або середнім рівнем завантаження. VirtueMart, Ubercart та WP-
e-commerce захищені ліцензією GNU GPL. Кожен користувач, який бажає
відкрити магазин в Інтернеті, може використовувати ці компоненти для
продажу своїх товарів. Інтернет-магазин на базі CMS-систем (Joomla, Drupal,
WordPress тощо) із встановленим модулем електронного магазину (VirtueMart,
Ubercart, WP-e-commerce тощо) дозволяє здійснювати продаж товарів та
послуг, не використовуючи торговельні приміщення та, навіть, іноді склади.

Вважаємо, що електронна комерція є перспективним напрямом
відновлення бізнесу для українських підприємств, які вели виробничу та
комерційну діяльність переважно на Сході України практично в будь-якій сфері
та внаслідок воєнних дій втратили виробничі потужності. Електронна комерція
відкриває багато можливостей та переваг для відновлення українського бізнесу,
основними з яких є швидкість здійснення більшості комерційних та
торговельних операцій та велика клієнтська аудиторія.

Таким чином, процеси глобалізації мережі Інтернет створюють привабливі
перспективи та можливості щодо організації електронного бізнесу не тільки для
великих підприємств, але й для звичайних користувачів. При цьому
потенційними покупцями виступає багатомільйонна аудиторія користувачів,
яка не обмежена географічними та часовими барʼєрами.
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ЕФЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА

ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

В умовах воєнного стану в Україні в основу інноваційної діяльності
торговельних підприємств покладено реалізацію конкретних проєктів, кожен із
яких складається з декількох фаз (отримання знань, їх комерційної реалізації та
повернення інвестованих коштів), сукупність яких є інноваційним циклом. При
цьому інноваційний цикл є замкненим у тому випадку, якщо він охоплює
необхідні дослідження та розробки, спрямовані на одержання очікуваного
результату. У свою чергу, для отримання очікуваного результату –
нововведення – можна використовувати як власні розробки (фундаментальні
теоретичні дослідження; прикладні дослідження; проєктування), так і придбані
для отримання інноваційного продукту ліцензії [1, с. 214].

Ефективність інвестиційного проєкту сприймається як категорія, що
відображає відповідність інвестицій цілям та інтересам його учасників. Для
різних учасників проєкту його ефективність є різною, так як фінансово
реалізований проєкт може бути неефективним для окремих учасників.
Реалізація проєктів торговельного та інноваційного призначення або окремих
заходів тісно повʼязані між собою, оскільки ефективність їх залежить не тільки
від наукової ідеї, але й від втілення їх у практичну діяльність. Інноваційні
проєкти або окремі заходи можуть різнитися організаційними, операційними та
тимчасовими показниками.

Інновації повинні забезпечити сталий розвиток українських торговельних
підприємств у вигляді постійного вдосконалення бізнес-процесів на всіх етапах
їх діяльності: закупівельна діяльність, товаропостачання, зберігання товарних
запасів, продаж товару, післяпродажне обслуговування. Інноваційні проєкти
необхідні для реалізації конкретних завдань у кожному із зазначених напрямків.

Завданнями інноваційного проєкту є: застосування нових методів продажу;
вихід на нові ринки збуту; проведення організаційних змін (реструктуризація,
реінжиніринг бізнес-процесів, встановлення нових стандартів управління);
реалізація нових, ефективніших схем отримання, розподілу та використання
фінансових ресурсів; розвиток інноваційних технологій у сфері управління
персоналом.
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Для прийняття рішення про доцільність здійснення інноваційних проєктів
та обсяги їх фінансування проєкти повинні пройти процедуру експертизи.
Аналіз інноваційних проєктів має певні особливості. Не можна обмежуватися
стандартними методиками, потрібно поєднувати якісні та кількісні методи з
порівняльним аналізом факторних моделей. Тому застосовуються як стандартні
підходи кореляційного, фінансового та інвестиційного аналізів, так і ситуаційні,
ймовірнісні методи моделювання, результати прогнозування науково-дослідних
розробок; оцінка життєздатності проєкту. Це повʼязано з правовими, соціаль-
ними, екологічними, інституційними проблемами, принциповою новизною
товару, мінливістю ринку, спеціальної підготовкою та підбором персоналу,
значними технічними, технологічними та комерційними ризиками [2].

Інноваційні проєкти характеризуються високою невизначеністю на всіх
стадіях здійснення, вони не застраховані від появи будь-якої миті більш
перспективної новинки. Навіть успішно впровадженні проєкти можуть бути не
сприйняті ринком, тому їх застосування буде припинено. Враховуючи вище
обумовлене, вважаємо, що ефективність інноваційної діяльності визначається
зовнішніми та внутрішніми факторами. Ключовим внутрішнім фактором, що
впливає на ефективність інноваційних проєктів, особливо на початковому етапі
їх реалізації, є інноваційний потенціал торговельного підприємства. Він включає:
організаційно-управлінський, науково-технічний, виробничо-технологічний,
фінансовий та кадровий потенціал. Взаємозвʼязок цих компонентів дозволяє
зробити інновацію ефективною. Характеристика комплексу маркетингових
інноваційних технологій для торговельного підприємства наведена у табл. 1.

Таблиця 1
Комплекс маркетингових інноваційних технологій для торговельного

підприємства (систематизовано автором на основі [3])
Характер технології Технологія Район реалізації технології

Просування товарів
чи послуг

Пересувна реклама, розташована у
прозорих кузовах вантажних

автомобілів

Населений пункт, обласний
центр, область

Використання нових
каналів продажу Інтернет-торгівля

Територія України з наявністю
можливості використання

Інтернет-ресурсів

Використання нових
концепцій презентації

Мобільний додаток з технологією
доповненої реальності Apple ARKit

SDK

Населений пункт, обласний
центр, область

Поділ торговельної зали на зони Україна

Інноваційні цінові
стратегії

«Every day low prices» («низькі ціни
щодня») Україна

Збільшення частки товарів Private
Label Україна

Інноваційні
управлінські стратегії

Бенчмаркінг Обласні центри західного
регіону країни

Аутсорсинг Обласні центри західного та
центрального регіонів країни

Сорсинг Україна
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На основі даних, наведених у табл. 1, можна зробити висновок, що активно
розвиваються інноваційні управлінські та цінові стратегії. Недостатній
розвиток отримали технології, що характеризують просування товарів та
послуг, новітні концепції презентації та інноваційні канали продажу.
Визначення темпів виведення ринку інноваційних товарів за умови збереження
прибутковості наявних брендів та визначення частки колишнього продукту є
актуальним завданням.

Встановлено, що інноваційна діяльність надає можливість торговельним
підприємствам отримувати прибуток, але, водночас, він повʼязаний із
підвищеним ризиком. Практика свідчить, що лише 10 % інноваційних проєктів
завершується успіхом, а 90 % – невдачею. Проте, розмір доходу за умови 10 %
успішних інновацій є настільки великим, що дозволяє перекрити збитки
отриманні внаслідок наявності 90 % невдалих інноваційних проєктів [4]. Із
врахуванням вище зумовленого, правомірним є твердження, що інноватика – це
ефективний інструмент для стратегічного планування комерційної діяльності. У
звʼязку з цим, якщо говорити про перспективні напрямки інноваційних проєктів
для торговельних підприємств, майже всі вони засновані на розробках,
представлених як українськими, так і зарубіжними компаніями. Цикли
переходу торговельних підприємств на інноваційний шлях розвитку
торговельного підприємства наведено на рис. 1.

Підводячи підсумок, стверджуємо, що стратегічно важливим завданням
для усіх рівнів управління економічним розвитком торговельних підприємств
має бути формування компетенцій для інноваційної діяльності, підприємництва
й творчого застосування технологій задля реалізації нового змісту інноваційної
діяльності. В умовах воєнного стану в Україні розвиток інноваційної діяльності
має відбуватися, передусім, на основі:

1) формування технологічної платформи університетів і бізнес-структур, а
також організації їх ефективної горизонтальної взаємодії у напрямі залучення
інвестицій, виходу на ринок обʼєктів інтелектуальної власності;

2) мережевої взаємодії науковців, дослідників та інших ресурсів усередині
університету (технології формування «проєктних команд», захисту ОІВ,
формати центрів колективного користування тощо), які повинні активізувати
процес формування сучасних інноваційних екосистем, у яких підприємства
торгівлі мають стати повноправним учасником.

Таким чином, в умовах воєнного стану складні та наукомісткі проєкти
вимагають концентрації величезних інтелектуальних та професійних зусиль
науковців та спеціалістів різного профілю. Вони потребують нових
теоретичних рішень, нових матеріалів, нових технологій тощо. У процесі
народжуються нові ідеї та нові способи вирішення вже існуючих складних
проблем, які не мають прямого відношення до проєкту, але важливі для
розвитку торговельних підприємств та високих технологій. Робота в таких
проєктах сприяє розширенню знань вчених, підвищенню майстерності, досвіду,
кваліфікації торговельного персоналу. Вважаємо, що інноваційні проєкти в
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умовах повоєнної відбудови економіки є необхідною умовою для ефективного
введення торговельного бізнесу у довгостроковій перспективі.

Рис. 1. Цикли переходу торговельних підприємств на інноваційний шлях
розвитку торговельного підприємства (побудовано автором на основі [3])
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Вінницький кооперативний інститут

НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

У нинішніх умовах господарювання, коли рівень виробництва зменшився
до нижньої критичної точки в умовах военного стану, говорити про
інтенсифікацію виробничих процесів дуже складно. Проте, про прогрес,
перспективу розвитку, навіть в таких складних умовах, необхідно вести мову і
відроджувати економіку, її виробництво слід за рахунок найновіших
технологій, досягнень науково-технічного прогресу [1, с. 23].

 Економіко-виробничий потенціал вимагає майже повної зміни, оскільки
коефіцієнт спрацювання досягає 75–80 % від загальної вартості, а в деяких
галузях він вже не підлягає відновленню. Виходячи із потреб сьогодення, слід
запровадити і реалізувати такі головні напрямки інтенсифікації відтворення
активної частини основних засобів:

˗ у масштабі держави необхідно розробити довгострокову цільову програму
пріоритетного розвитку галузей народного господарства, визначити терміни
поетапного її здійснення і виділити для цього ресурси і кошти;

˗ програма має передбачити прискорений розвиток машинобудівного
комплексу України, оскільки від нього залежить великою мірою розвиток всіх
галузей народного господарства і, в першу чергу – агропромислового комплексу;

˗ в першу чергу, необхідно впроваджувати наукомісткі виробництва,
істотно підвищувати техніко-організаційний рівень та соціально-економічну
ефективність виробництва на підприємствах різних галузей народного
господарства, створюючи територіальні виробничі комплекси;

˗ регіональна політика має бути спрямована на комплексне використання
сировинно-ресурсного потенціалу;

˗ нова техніка і технологія має бути енергозберігаючою і максимально
безвихідною;

˗ інвестиційна політика максимально має бути переорієнтована на технічне
переозброєння і реконструкцію діючих виробничих обʼєктів, різке збільшення
масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно
малоефективних машин та устаткування [3];

˗ потрібно створити ринковий економічний механізм країни, який би
викликав постійну зацікавленість усіх ланок управління виробництвом у
здійснені найбільш ефективних відтворювальних процесів та сприяв
прискореному впровадженню нових досягнень науки і техніки;

https://thedigital.gov.ua/ministry.
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˗ в розумних обсягах слід залучати іноземні інвестиції і направляти їх
виключно на впровадження нових технологій і найновіших досягнень науки і
техніки [2, с. 38].

Усвідомлюючи, що процес оновлення виробництва тривалий і потребує
великих коштів, слід також зосередити увагу на ефективному використанні
наявного економічного потенціалу підприємства та задіяти всю сукупність
технічних, організаційних та економічних заходів щодо кращого використання
основних засобів і виробничих потужностей підприємства [3].

Виведення з експлуатації зайвого (недіючого) та неефективно
використовуваного устаткування і організація повноцінного двозмінного
режиму роботи дають можливість різко підвищити фондовіддачу на
підприємствах різних галузей і зменшити собівартість одиниці продукції.

Технічне удосконалення устаткування процесів, підвищення якості, в
першу чергу, здійснюються за рахунок заміни та модернізації фізично
спрацьованого і технічно застарілого устаткування. Важливим фактором
інтенсивного зростання продуктивності праці є запровадження новітніх
технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, застосування
прогресивних нових матеріалів з високими технічними властивостями.
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сучасний етап розвитку світової економіки більшість дослідників
називають інноваційним. Будь-які зміни, що здійснюються на підприємствах та
в організаціях, повинні носити цілеспрямований характер, тільки в цьому
випадку можна говорити про розвиток підприємства чи організації, а, отже, і
про розвиток економіки країни в цілому.

Базовим інструментом управління інноваційним розвитком сучасного
підприємства, організації є інноваційна стратегія, яка забезпечує
структурованість даного процесу і дає можливість відконтролювати рівень
досягнення визначених цілей.

Окремі питання стратегічного управління інноваціями досліджувались в
роботах Б. Твісса, Б. Санто, В. Аньшина, В. Гуніна, Н. Круглової, Л. Федулової,
А. Гриньова та інших. В роботах Б. Санто, В. Аньшина головна увага
зосереджена на питаннях визначення сутності інноваційної стратегії та їх
типології. В дослідженнях А. Гриньова докладно розглянуті концептуальні
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засади інноваційного розвитку підприємства і запропонована схема
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.

Часто дослідники переносять загальні підходи до формування стратегії на
інноваційну стратегію, не враховуючи особливості інноваційної діяльності в
цілому і, зокрема, не враховуючи особливості організації і управління
інноваційною діяльністю на підприємствах.

Розвиток будь-якого підприємства неможливий без вироблення ним
стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на нововведеннях,
тобто мають інноваційний характер. Стратегія розвитку підприємства базується
на використанні науково-технічних досягнень у сфері організації, техніки і
технології, ця стратегія націлена на спроможність підприємства
використовувати комплексні інновації.

Інноваційна стратегія – стратегія, націлена на передбачення глобальних
змін в економічній ситуації і пошук масштабних рішень,  спрямованих на
зміцнення ринкових позицій і стабільний розвиток організації.

Найчастіше використовується класифікація стратегій організацій,
запропонована М. Портером: наступальні (активно і помірно наступальні) та
оборонні (імітації, захисту, оперативного реагування, очікування). Великі
підприємства використовують спільні інноваційні стратегії (наступально-
захисні), що забезпечує гнучкість їх поведінки серед конкурентів на ринку.

Вибір фірмою певної інноваційної стратегії залежить від багатьох
чинників, серед яких: умови і фактори зовнішнього середовища, сфера
діяльності фірми, номенклатура та асортимент її продукції, тривалість
життєвого циклу товарів, її можливість здійснювати моніторинг науково-
технічної інформації щодо ринку новацій, рівень науково-технічного та
технологічного потенціалу тощо. Обґрунтовуючи вибір інноваційної стратегії,
керівники повинні враховувати її відповідність загальній стратегії розвитку
організації, прийнятність її за рівнем ризику, готовність ринку до сприйняття
новинки [1; 2].

Напрями вибору інноваційної стратегії подані у вигляді матриці на рис. 1.
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Рис. 1. Матриця вибору інноваційної стратегії [1; 2]
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За сприятливих умов і наявності сильного інноваційного потенціалу
підприємство може використати одну з найпривабливіших стратегій –
стратегію лідера. У такому разі реалізація інновацій стає можливою завдяки
активним науковим дослідженням, що здійснюються працівниками самої
компанії.

Підприємство агресивне у своєму бажанні зайняти більшу частку ринку,
тому прагне до лідерства за витратами, постійно вдосконалюючи технологію.
Для такого підприємства важливо не лише виявити потреби споживачів, а й
сформувати їх, послуговуючись різноманітними інструментами маркетингу.
Для цього воно може скористатися науковими розробками інших фірм, які не
мають коштів для виведення свого товару на ринок. Це може бути поглинання
фірм-інноваторів за взаємної згоди або придбання у венчурних фірм повної
ліцензії на випуск новинок.

Сильний інноваційний потенціал підприємства дає йому змогу
використовувати різні інноваційні стратегії і за несприятливих умов (зміни у
чинному законодавстві, активізація конкурентів на обраному сегменті ринку
тощо). За необхідності воно може увійти в інший бізнес (диверсифікація) або
утворити спільне підприємство в іншій галузі із партнерами, що мають певні
напрацювання у цьому напрямі, підсилюючи у такий спосіб позиції обох
учасників, або ж обʼєднатися зі своїми постачальниками чи збутовиками
шляхом вертикальної інтеграції, що зробить його менш залежним від коливання
цін на ринку. Сприятливі умови дають змогу підприємству навіть при слабкому
інноваційному потенціалі поліпшити свої ринкові позиції. Для цього можна
залучати інвестиції (якщо новинка була сприйнята ринком і очікується
зростання попиту на неї, а фірма не має достатньо власних коштів для
нарощення обсягів виробництва самостійно).

Злиття з іншими фірмами можливе за принципом утворення стабільної
мережі: підприємство укладає тривалу угоду з материнською компанією на
випуск комплектуючих чи напівфабрикату. Якщо ринок новинки не
сприйняв, то підприємство ділитиме ризик разом з материнською фірмою.

Прийнятною альтернативою може бути також використання системи
франчайзингу. У такому разі інноваційна стратегія передбачає тиражування
вдалої новинки, що перебуває у сфері обслуговування. Щодо нової продукції
доцільним є придбання ліцензії на виготовлення продукції, що має широкий
попит. Однак, якщо багато ліцензіарів придбало дану ліцензію, то можливе
надмірне ущільнення ринкового сегмента. Несприятливі умови при слабкому
інноваційному потенціалі передбачають негайну ліквідацію неперспективного
бізнесу, оскільки підприємство нездатне здійснювати інноваційну діяльність.

Стратегічне управління інноваційним розвитком передбачає, передусім,
визначення місця і ролі інновацій в реалізації загальної стратегії підприємства,
яка розробляється для досягнення перспективних цілей (завоювання більшої
частки ринку, забезпечення високих темпів економічного розвитку тощо) в
умовах конкурентного середовища.

Єдиної стратегії для всіх організацій не існує. Кожна організація
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(підприємство, компанія, фірма) навіть однієї галузі унікальна.

Список використаних джерел
1. Василенко В.  О.,  Шматько В.  Г.  Інноваційний менеджмент :  навч.  посібник.  Київ :  ЦУЛ,
Фенікс, 2005. 440 с.
2. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2008. 504 с.

Криворучко Н. М.
Науковий керівник: Кузьма Х. В., к.е.н.

Львівський торговельно-економічний університет

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У сьогоднішніх умовах нестабільності на ринку праці для забезпечення
ефективної роботи підприємства потрібно приділяти достатню увагу кадровій
політиці, формуванню команди однодумців, що працюють на високий кінцевий
результат – якісну роботу господарства, отримання прибутків та всебічний
розвиток.

Кадри завжди були найважливішими чинниками, які забезпечують
ефективність роботи підприємства. Реалізація потенційних можливостей будь-
якої організації залежить від знань, компетенції, кваліфікації, дисципліни,
мотивації, здібностей розв’язувати проблеми, сприйнятливості до навчання
працюючого персоналу та управлінського складу. Тому кадрова політика є
складовою всієї управлінської та виробничої діяльності організації, а
ефективний відбір персоналу, його адаптація, навчання й перепідготовка
спрямовані на потреби фірми [2].

Кадрова політика – це певна сукупність методів, принципів, форм
організаційного механізму зі створення, відтворення, розвитку і застосування
персоналу, формування найкращих умов праці і її мотивації.

На рівні підприємства природа та роль кадрової політики полягають у
такому:

˗ кадрова політика є невід’ємною частиною загальної політики організації;
˗ кадрова політика відображає основні наміри керівництва щодо

формування кадрового складу та його характеристик, механізму реалізації цілей
та завдань, що спрямовані на збереження, укріплення та розвиток кадрового
потенціалу, створення відповідального та високопродуктивного згуртованого
колективу, який здатен своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку з
урахуванням стратегії розвитку організації, що певним чином обумовлюється
державною кадровою політикою;

˗ механізм кадрової політики, перш за все, обумовлюється економічними
інтересами й не завжди відповідає цілям працівника як об’єкта кадрової
політики;

˗ кадрова політика має забезпечити концентрацію очікувань та сподівань
загальної політики організації;
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˗ кадрова політика покликана узгодити інтереси соціальних груп,
спрямувати їх активність на продуктивну ділову взаємодію, знизити
ймовірність деструктивного протистояння;

˗ неузгодження кадровою політикою економічних інтересів підприємства та
цілей працівника, зрештою, породжує мотивовані конфлікти [4].

Мета кадрової політики організації – створення балансу між економічною та
соціальною ефективністю використання ресурсів персоналу, своєчасне
поповнення підрозділів компанії кваліфікованими співробітниками, створення
умов для ефективного використання та розвитку потенціалу персоналу компанії,
задоволення соціально-економічних сподівань та інтересів робітників. Кадрова
політика націлена на закріплення єдиної корпоративної культури, ефективної
мотивації та професійного розвитку персоналу організації.

Зміст кадрової політики не обмежений лише прийняттям на роботу, а
стосується принципів підприємства відносно підготовки, розвитку персоналу,
створення взаємодії між працівникомта підприємством. Тоді як стратегічна
кадрова політика пов’язана з вибором основних завдань, передбачених на
майбутнє, поточна кадрова робота направлена на швидке розв’язання кадрових
питань.

Основним завданням кадрової політики є врахування інтересів усіх
працівників підприємства. Кадрова політика визначає цілі, що впливають на
взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем, а також цілі, пов’язані із
відношенням підприємства до своїх працівників. Кадрова політика проводиться
оперативними і стратегічними системами управління.

Механізм реалізації кадрової політики – це нормована система
організаційних заходів, яка зачіпає як соціальні, так й організаційно-
адміністративні сторони життєдіяльності організації задля запобігання
кадровим проблемам і задоволення потреб організації в персоналі.

Слід зазначити, що вибір кадрової політики повинний бути здійсненний з
урахуванням особливостей діяльності підприємства та використання наступних
заходів:

1) розробка загальних принципів кадрової політики, визначення
пріоритетних цілей;

2) планування потреби у кадрах, формування структури і штату,
призначення, створення резерву, переміщення кадрів;

3) створення системи руху кадрової інформації;
4) формування та розподіл коштів, забезпечення ефективної системи

стимулювання праці;
5) розробка та виконання програми розвитку кар’єри, профорієнтування і

адаптація персоналу, планування професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації;

6) аналіз відповідальності кадрової політики і стратегії організації,
виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка роботи персоналу [2].

Визначають такі типи кадрової політики: реактивна; активна; пасивна;
превентивна. В разі реактивної політики керівництво здійснює постійний
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контроль за негативним станом в роботі з персоналом, аналізує причини
виникнення кадрових проблем та конфліктних ситуацій, розробляє заходи,
спрямовані на посилення мотивації.

Найбільш дієвою можна вважати саме активну кадрову політику, в процесі
якої управлінці не лише обізнані відносно прогнозів, а й можуть впливати на
ситуацію, яка відбувається на підприємстві. В такому випадку кадрова служба в
змозі розробити дієву антикризову програму, орієнтуючись на зміни у
внутрішньому та зовнішньому середовищах організації.

Пасивна кадрова політика наявна тоді, коли керівництво не має чіткої
програми дій для персоналу. Завдання кадрових служб в цьому разі –
ліквідувати негативні наслідки, вирішити конфліктні ситуації, не вдаючись до
спроб зрозуміти ці проблеми, їх причини та наслідки. Підприємство, яке
використовує такий підхід у кадровій політиці, характеризується відсутністю
прогнозів кадрових вимог, прийомів оцінки праці персоналу, комплексного
визначення кадрової ситуації в цілому.

Превентивна кадрова політика передбачає, що керівник має обґрунтований
прогноз розвитку подій, однак, в цьому випадку не має засобів, щоб впливати
на ці події. Кадрові служби за такої політики здійснюють діагностику
персоналу та прогнозують потребу персоналу на середньостроковий період.

Кадрова політика також може бути відкритою та закритою. В цьому
випадку вид кадрової політики визначатиметься тим, на яке середовище
(внутрішнє чи зовнішнє) орієнтується організація, формуючи свій склад
персоналу. Тобто йдеться про те, чи залучає керівництво персонал зовні, чи
розвиває власний [1].

До основних напрямів удосконалення кадрової політики підприємства
відносимо:

˗ кадрове планування, яке передбачає визначення якісної та кількісної
потреби в персоналі;

˗ систематичне стимулювання, що дасть змогу виробити політику
стимулювання праці і набір стимулів, цілеспрямованих на притягнення
претендентів, що відповідають усім потрібним вимогам, а також сприяє
утриманню вже зайнятих на підприємстві працівників;

˗ організація підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення росту
кваліфікації робітників, що потребує формування учбово-матеріальної бази,
створення учбових комбінатів, курсів та центрів, шкіл по вивченню передових
методів праці;

˗ атестування основних робітників, спеціалістів та службовців, результати
якого використовуються з метою забезпечення відповідності кадрів до
зростаючих вимог;

˗ формування кадрового резерву, що полягає в ефективній підготовці
майбутніх керівників. Кадровий резерв створюється з метою мінімізації терміну
адаптації працівника на посаді, формування лояльності до організації, що є
гарантією довгострокового й успішного співробітництва та поступової «зміни
поколінь», завдяки чому зберігаються технології і корпоративна культура;
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˗ планування кар’єри працівників, що передбачає розвиток професійних
здібностей людини, нагромадження її професійного та особистого досвіду [3].

Отже, адміністрація розглядає кадрову політику як складову управлінської та
виробничої політики підприємства, яка передбачає створення високо-
продуктивного колективу, команди однодумців. В ефективній кадровій політиці
повинен бути індивідуальний підхід до кожного працівника, тому кадрову службу
треба постійно оптимізовувати. Якщо вдало підібрати кадрову політику, то вона
забезпечить стабільний колектив, раціональне використання персоналу, ефективне
використання ресурсів і часу та сприятливі умови праці.
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ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДОСВІД ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ПЛАТФОРМ

Нещодавно уряд України анонсував запровадження загальнообовʼязкової
системи накопичувального пенсійного забезпечення (СНПЗ) як головний
пріоритет роботи на 2023 рік. Серед багатьох питань щодо СНПЗ, які зараз є
предметом широких обговорень, одним з найбільш дискусійних є питання
централізації певних функцій (зокрема, це стосується як питань
адміністрування системи, так і інституційних платформ для накопичення
внесків). Частина експертів схильна до використання виключно
децентралізованої моделі, схиляючись до аргументів на користь її мобільності
та ринкових механізмів ціноутворення та самовдосконалення. Їх пропозиція
полягає у клонуванні успішного досвіду систем професійного пенсійного
забезпечення (Occupational retirement provision, ORP), розповсюджених в
багатьох країнах Європейського Союзу. Інші схиляються до думки, що сліпе
наслідування систем, що історично склалися в тій чи іншій місцевості, є
недоречним та необґрунтованим з огляду на абсолютну відмінну систему
правовідносин, рівня верховенства права, рівня фінансової інклюзії, соціальної
відповідальності роботодавців та кардинально відмінної ролі спілок
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роботодавців як основних рушійних сил запровадження професійних пенсій,
що історично і зумовило ефективність таких систем в певних країнах ЄС.

Саме тому однією з базових альтернативних ідей побудови
накопичувальної пенсійної системи в Україні, враховуючи соціальний характер
такої діяльності та ефект необмеженого попиту (в якому ринкові механізми
самовдосконалення не є вкрай ефективними), є створення потужних
централізованих фінансових інституцій, використовуючи нові прогресивні
корпоративні платформи, що нещодавно були розгорнуті у Великобританії
(NEST Corp), Швеції (AP7), Сінгапурі (CPF), Норвегії (GPFN), США (TCP),
Канаді (CPPIB) тощо.

Централізованими або частково-централізованими вважаються системи, де
процес адміністрування та/або управління коштами учасників делеговано одній
(або декільком) заздалегідь визначеним інституціям. Поряд з цим, такі системи
допускають функціонування інших інвестиційних платформ на умовах
ринкової конкуренції. Зазвичай, такі інституції створюються державою (або
принаймні перебувають під її пильним наглядом) та призначені для захисту
інтересів учасників.

Таблиця 1
Основні характеристики деяких централізованих накопичувальних

платформ
Назва Країна Тип

централізації
Тип

правовідносин
Основна мета централізації Рік

заснування
NEST
Corp

Велико-
британія

Корпоративне
управління/
інвестиції

Defined
Contributions

Інвестиції за замовчуванням
для осіб, які не визначились з
варіантом накопичень

2008

TCP США Корпоративне
управління/
інвестиції

Defined
Contributions

Консолідація зусиль
роздрібних власників
пенсійних рахунків

1986

AP7 Швеція Корпоративне
управління/
інвестиції

Defined
Contributions

Інвестиції за замовчуванням
для осіб, які не визначились з
варіантом накопичень

2000

ATP Данія Корпоративне
управління/
інвестиції

Defined
Contributions

Інвестиції за замовчуванням
для осіб, які не визначились з
варіантом накопичень

1964

CPF Сінгапур Корпоративне
управління

Defined
Contributions

Покращення рівня
корпоративного управління

1955

MPF Гонконг
(Китай)

Корпоративне
управління/
інвестиції

Defined
Contributions

Запровадження безпечного
майданчику для початку
заощаджень, регулювання
галузі

2000

Неодмінними перевагами централізації певних функцій у системі СНПЗ,
які важко заперечити, є:

˗ економія від масштабу: шляхом обʼєднання внесків багатьох осіб
централізовані пенсійні інституції можуть забезпечити економію постійних
витрат, що, відповідно, зумовлює потенційно більшу прибутковість інвестицій
учасників системи;
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˗ географічне охоплення (щодо адміністрування), яке вимагатиме
однакових умов (якості, вартості та доступності послуг) в
загальнонаціональному масштабі для всіх верств населення незалежно від
місця проживання або тимчасового перебування;

˗ якісне управління: великі централізовані платформи, як правило, мають
можливість аутсорсингу послуг серед найкращих провайдерів індустрії, які
здатні до реалізації складних інвестиційних стратегій та якісної диверсифікації;

˗ розподіл ризиків: централізована пенсійна платформа дозволяє
розподіляти ризики між учасниками, незважаючи на різні інвестиційні цілі
вікових груп, адже формування портфелів для них здійснюється з тих самих
інвестиційних інструментів, але в різних пропорціях;

˗ прості та дешеві переходи між накопичувальними схемами (portability):
учасники можуть миттєво і без зайвих витрат перевести свої інвестиції до
іншого накопичувального плану, забезпечуючи більшу гнучкість і контроль над
пенсійними заощадженнями.

Загалом, централізована накопичувальна пенсійна платформа може
забезпечити економічно ефективний, якісно побудований (з точки зору
корпоративного управління) і надійний варіант пенсійних заощаджень для осіб,
які можуть не мати знань або ресурсів, щоб самостійно обрати варіанти
накопичень. Саме тому, зазвичай, такі платформи створюються у вигляді
«фондів по замовчуванню» (default funds) або «фондів останнього захисту»
(lastresort funds). Інакше кажучи, кошти осіб автоматично зараховуються до
таких фондів до моменту, поки учасник самостійно та усвідомлено не
визначиться з вибором майбутнього варіанту накопичень. Особливо
актуальною така модель є для України, адже рівень фінансової грамотності
наших громадян є найнижчим в Європі.

Цілком очевидно, що централізовані пенсійні системи мають також і ряд
недоліків, головним з яких є схильність до політичних ризиків та втручання
держави у процес управління коштами. Саме тому, абсолютно однозначним і
беззаперечним є встановлення принципу максимальної оперативної
незалежності таких фондів від «ручного державного управління» та
максимального залучення ринкових провайдерів в цей сегмент шляхом
аутсорсингу ключових функцій, включаючи управління активами. Окрім того,
держава має надати учаснику можливість вільного вибору посеред інших
варіантів накопичень, що можуть надаватись ринковими гравцями.

Лещенко А. О.
Науковий керівник: Демидчук Л. Б., к.т.н., доц.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ТРАНСПОРТНОГО
ЕКСПЕДИРУВАННЯ ВАНТАЖІВ

Одним із важливих напрямів сучасної транспортної політики стає
впровадження прогресивних технологій перевезень, які ґрунтуються на
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логістичних принципах. Такі технології дають можливість прискорити
транспортування вантажів, підвищити якість обслуговування споживачів,
скоротити кількість складованих товарів на підприємствах, гнучко реагувати на
зміни ринкових умов, заощаджувати 20–30 % транспортних витрат під час
зовнішньоторговельних перевезень.

Будь-яке експедиторське підприємство, зацікавлене в розвитку свого
бізнесу, а також у зниженні витрат, має знати вигоди, які здатен принести його
компанії логістичний підхід до організації справи. Мета логістичного процесу
формулюється основним правилом логістики – «правилом 7» (потрібний товар
(right product) необхідної якості (right quality) у необхідній кількості (right
quantity) має бути доставлено в потрібний час (right time) і в потрібне місце
(right place) потрібному споживачеві (right customer) з необхідним рівнем
витрат (right cost)). Недотримання хоча б однієї з умов правила може призвести
до втрати клієнтів і, відповідно, певної частки ринку.

Транспортна логістика визначає можливості освоєння вантажопотоку з
мінімальними витратами, розглядаючи всі обставини у взаємозалежності:
властивості вантажу, вид тари, укрупнення вантажних місць і створення
вантажного модуля, пропускну спроможність перевантажувальних баз
(терміналів) та складів, провізну спроможність транспортних шляхів,
інформаційні потоки, маркетингові послуги в організації вантажопотоків,
безпеку матеріальних цінностей, страхування та ін. Практичне вираження
роботи експедитора на логістичних засадах полягає в застосуванні технологій
доставки вантажів «від дверей до дверей», «точно в строк», гарантованому
поданні транспортних засобів у визначений термін тощо [1].

Транспортно-експедиторський сервіс у процесі розподілу товарів у
логістичному ланцюзі є діяльністю експедиторів, повʼязаною з плануванням,
організацією та виконанням доставки товарів від місця їхнього виробництва до
місця споживання, а також додатковими послугами під час підготовки партій
відправлення до перевезення: оформлення необхідної документації з
перевезення; укладення договорів на перевезення зі спеціальними
транспортними підприємствами; розрахунки з вантажоперевезень; організація
навантажувально-розвантажувальних операцій; зберігання товарів.

На рис. 1 показано види транспортних та експедиторських послуг у
логістичній системі транспортно-експедиторської діяльності в процесі
розподілу товарів. Важливим елементом розвитку логістичної системи у сфері
транспортно-експедиторської діяльності є створення комплексних логістичних
центрів, які, на думку багатьох провідних спеціалістів [2], являють собою
вершину сучасної логістичної технологічної структури, що забезпечує
комплексне обслуговування споживачів і комплексну організацію перевезень
(рис. 2).

Останніми роками підприємства, що належать до цієї сфери, дедалі
частіше опиняються в центрі уваги світової економічної спільноти. Оборот
ринку логістичних послуг у світі становить близько EUR 500 млрд. Щорічно
обсяг логістичного ринку в середньому збільшується на 5-6 % [3].
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Рис. 1. Види транспортних та експедиторських послуг у логістичній
системі транспортно-експедиторської діяльності в процесі розподілу товарів

(узагальнено за [4; 5])

Варто зазначити, що одним із перспективних напрямів ефективного
розвитку бізнесу у сфері логістики є так звана «тристороння співпраця»,
оскільки формування вигідних логістичних систем повʼязане з використанням
партнерів і контрагентів. Таким чином, клієнти, партнери та контрагенти
утворюють три сторони в логістичній діяльності підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Схема структури звʼязків між учасниками транспортно-
експедиторського логістичного процесу за наявності логістичного центру [1]

У зарубіжній практиці логістичного менеджменту навіть зʼявився
спеціальний термін «Third Party Logistics» (3PL) – «третя сторона в логістиці» –
логістичний посередник [6]. На сьогодні не існує єдиної думки щодо точних
розмірів європейського логістичного ринку. Згідно із загальними даними,
поточний оборот логістичних послуг у Європі сягає EUR 160-180 млрд, з якого
25 % (EUR 40–45 млрд) припадає безпосередньо на частку 3PL-компаній.
Основними логістичними послугами, які вони надають підприємствам, є
послуги з процедур транспортування, складування, оформлення документів,
експедирування та аналітичного вибору перевізників. Додаткові послуги, що
надаються 3PL-компаніями, показано на рис. 3. Що стосується України, то на
частку логістичної складової у ВВП України припадає близько 35 млрд дол.
США. Структура логістичної складової у ВВП України показана на рис. 4.
Контрактна логістика України, оцінювана за прямою виручкою підприємств,
що надають транспортно-логістичні послуги, становить сьогодні близько $1112
млрд на рік.

Транспортно-експедиторська діяльність

Транспортний сервіс Експедиторський сервіс

Перевезення Вантажно-
розвантажувальні

операції

Комерційно-
правові послуги

Інформаційно-
консультаційні

послуги

Зберігання Організаційні послуги

Експедитори

Продавець

Митниця

Перевізники

Банки

ЛОГІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР

Страховики

Покупець

Юридичні
фірми
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Повернення товару і ремонт 22,8 % Міжнародні перевезення 32,0 %
Управління запасами 21,0 % Внутрішня доставка 37,0 %
Маршрутизація перевезень і
управління транспортним парком

19,3 % Контрактна логістика 26,0 %

Інформаційні технологій 17,5 % Митно-брокерські послуги 5,0 %
Послуги консолідації 17,5 %
Управління замовленнями 15,8 % Рис. 4. Структура логістичної

складової у ВВП України
(власна розробка)

Рис. 3. Додаткові послуги 3PL-
компаній (власна розробка)

Сьогодні, за оцінками фахівців, питома вага логістичних витрат у
собівартості продукції в Україні досягає 40 %. Поряд із цим, слід підкреслити,
що, незважаючи на підвищений за останні пʼять років інтерес до логістики,
вітчизняні інвестори не поспішають вкладати гроші в цю галузь. З тридцяти
великих логістичних операторів, які діють сьогодні на українському ринку,
українських компаній близько 7.

Серед основних перешкод, що гальмують розвиток транспортно-
експедиційних логістичних послуг в Україні, можна назвати такі:

1) на ринку комплексної транспортно-експедиційної логістики
представлено дуже мало вітчизняних компаній;

2) рівень підготовки управлінців (фахівців) з транспортно-експедиційної
логістики сьогодні не відповідає вимогам ринку. Розрив між практикою
(запитами бізнес-середовища) і наукою (пропозицією на ринку освітніх послуг,
дослідженнями у сфері логістики, розробкою методик для ухвалення рішень
тощо) дуже відчутний. Тому необхідним є створення солідного базису для
фундаментальної освіти професіоналів, яких наразі бракує в цьому сегменті.

До слова, до початку дії воєнного стану в Україні Спілка логістиків
Німеччини оцінювала потенціал України в галузі надання логістичних послуг в
2022 р. вельми оптимістично – на рівні 100–300 млрд EUR.

Підвищення ефективності транспортно-експедиційного обслуговування
вирішальною мірою залежить від наукового забезпечення організації
транспортно-експедиційної логістики, розвитку теорії та методів підвищення
ефективності всіх ланок розглянутої системи. Одним із важливих напрямів
наукового забезпечення організації транспортно-експедиційної діяльності, що
забезпечують підвищення ефективності транспортно-експедиторських
комунікацій і зниження витрат на обслуговування матеріальних потоків, є
логістична методологія організації комунікаційних процесів.

Ринок транспортно-експедиційних логістичних послуг України перебуває
у стадії становлення. Проте, процеси глобалізації, інтеграції та кооперації, а
також зростаючі запити споживачів спонукають підприємства, які хочуть бути
конкурентоспроможними на ринку експедиторських послуг, застосовувати
логістичний підхід до розбудови свого власного підприємництва.
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ІННОВАЦІЇ ТА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних умовах нагальною потребою будь-якого підприємства є
формування такої системи управління, яка дозволить створити, зберегти та
розвити його конкурентні переваги. Основою формування конкурентних
переваг є ресурсний потенціал підприємства.

Різні аспекти управління ресурсами і потенціалом підприємств
досліджувалися такими зарубіжними вченими, як І. Ансофф, М. Байє,
П. Друкер, Д. Рубінфельд, М. Мескон, Ф. Хедоурі та ін., а також в працях
В. Герасимчука, С. Іщук, О. Гончар, Н. Краснокутської, Є. Лапіна та ін.
Вивчення літератури та практика господарювання свідчать про відсутність
достатнього висвітлення принципово важливих питань, повʼязаних з
формуванням та управлінням інноваційним розвитком потенціалу підприємства.

Як частина виробничих факторів, ресурси є компонентами виробничої
системи, які формують вихідні передумови виробничих процесів. Метою
придбання та використання ресурсів є отримання доходу чи задоволення
потреб. Зміст поняття «ресурси підприємства» характеризують такі сутнісно-
критеріальні характеристики: це частина факторів виробництва, що складається
з елементарних факторів; вони формуються на «вході» підприємства,
придбаваються на відповідних ринках за певними цінами; мають споживчу
вартість та вартість; кожний елементарний ресурс виконує свою роль та
призначення в процесі створення товарів (продукції, послуг); ресурси можуть
вимірюватися в натуральних та вартісних показниках; як частину факторів
виробництва, їх можна розділити на змінні та потенційні. Крім даних
характеристик, слід підкреслити і такі важливі властивості ресурсів як їх
обмеженість, заміщуваність, доповнюваність, а також рухомість, мінливість
протягом часу. Таким чином, під ресурсами підприємства слід розуміти
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елементарні фактори виробництва, які представлені сукупністю матеріальних
елементів та трудових ресурсів, що формуються на «вході» підприємства з
метою їх комплексного використання в процесі господарської діяльності.

Необхідність виділення поняття «ресурсний потенціал» та його складових
обумовлена вимогами застосування сучасних економічних підходів до
управління підприємством. Ресурсний потенціал – це можливості сукупних
ресурсів, що є в розпорядженні підприємства, визначаються їх кількістю та
якісними параметрами, складом, співвідношенням та відповідністю цілям, що
вирішуються підприємством на тому чи іншому етапі розвитку. При цьому
ресурси є матеріальними носіями потенціалу.

Сукупні можливості ресурсного потенціалу підприємства визначають його
конкурентоспроможність на цільовому ринку та при відповідному управлінні
трансформуються у конкурентні переваги. Ресурсний потенціал підприємства
має ряд особливостей: цілісність, складність, альтернативність, взаємозвʼязок
та взаємодія елементів, гнучкість, потужність. Склад і зміст ресурсного
потенціалу, механізми його формування суттєво відрізняються в залежності від
сфери діяльності субʼєкта господарювання. Розуміння галузевої специфіки
дозволяє підвищити ефективність управління ресурсним потенціалом. Цільова
установка поточного управління повʼязана з розподілом наявних ресурсів таким
чином, щоб забезпечити найбільший потенціал для досягнення поставлених
цілей.

Ресурсні можливості розглядаються як основа забезпечення сталого
розвитку та конкурентоспроможності підприємства на ринку, а тому
збереження, зміцнення і нарощування ресурсного потенціалу цілком залежить
від уміння менеджменту оцінювати його реальний стан (за допомогою
проблемного аналізу) та обирати відповідну стратегію його формування та
використання [1, с. 198].

Традиційно основою стійких довгострокових конкурентних переваг
вважаються продуктові та технологічні інновації. Для забезпечення успішної
діяльності сучасних підприємств вони є необхідною, але недостатньою умовою.
Джерелом успіху діяльності підприємства на ринку сьогодні стають, поряд із
зазначеними, процесні та організаційно-управлінські інновації [2].

Оптимізація бізнес-процесів є одним з важелів організаційного розвитку,
який спрямовується на досягнення поставлених цілей і завдань, таких як:
збільшення прибутку, підвищення продуктивності праці, зниження
витратомісткості діяльності, набуття та зміцнення конкурентних переваг. При
цьому доцільно звернути увагу на бізнес-процеси управління та бізнес-процеси
розвитку. Бізнес-процеси управління не формують вартості, але забезпечують
його конкурентоспроможність, виживання та розвиток, а також регулюють
поточну діяльність підприємства. Натомість, бізнес-процеси розвитку
спрямовані на забезпечення розвитку підприємства у довгостроковій
перспективі та формування доданої вартості. Досить часто бізнес-процеси
розвитку розглядаються як бізнес-проєкти підприємства по нарощуванню
ресурсного потенціалу, реструктуризації, автоматизації, реінжинірингу,
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виведенню нових продуктів на ринок та інших, які сприяють стратегічному
розвитку підприємства.

Таким чином, розвиток підприємства забезпечується як за рахунок
виокристання потенційних можливостей його ресурсного потенціалу, так і за
рахунок впровадження процесних та організаційно-управлінських інновацій.
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ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

Сучасні підприємства ресторанного бізнесу досить часто зіштовхуються з
низкою проблем, до основних з яких слід віднести зменшення та втрату частки
ринку, що є результатом зменшення кількості клієнтів, низьку швидкість
обороту, недоотримання цільового прибутку, низьку якість обслуговування.
Вирішення означених проблем та забезпечення конкурентного розвитку
підприємств ресторанного бізнесу в динамічних умовах зовнішнього
середовища можливо лише на основі безальтернативного способу −
впровадження інновацій.

Інновації створюють можливість унікального позиціонування
підприємства у сфері ресторанного бізнесу, дають змогу вдосконалити процеси
та ресторанні продукти, модернізувати ресторанні концепції. Необхідність
упровадження інновацій у сфері організування ресторанного бізнесу
стимулюють конкурентна боротьба та зростаючі вимоги споживачів.
Упровадження і дифузія інновації стає об’єктивною необхідністю на всіх
етапах діяльності підприємства ресторанного бізнесу. Сучасний розвиток сфери
ресторанного бізнесу спрямований на розроблення та впровадження
інноваційних рішень, реалізація яких дасть змогу завоювати довіру гостя та
сприятиме формуванню позитивного іміджу підприємства ресторанного
бізнесу. Усвідомлення цих обставин призвело до активізації дослідження
можливих інноваційних напрямів розвитку підприємств ресторанного бізнесу
на основі впровадження в їхню діяльність сучасних інтерактивних інноваційних
технологій.

Інновації в ресторанному бізнесі на сучасному етапі розвитку
інформаційно-комунікаційних та технологічних нововведень є прогресивними і
спрямовані на вирішення існуючих проблем розвитку підприємств даної сфери.
Інновації сприяють розкриттю споживачем нових смаків, розширюють
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можливості створення рестораторами більш комфортних умов обслуговування,
що може стати візитною карткою ресторану і, у цілому, визначати його
унікальність та підвищити конкурентоздатність, задати темп у розвитку
підприємства ресторанного бізнесу.

Ресторанний бізнес як галузь сфери послуг розуміє під інноваційними
технологіями не тільки поліпшення якості життя людей, красиво і смачно
приготовлену їжу, а й грамотно вибудувані відносини з клієнтами, грамотну
маркетингову політику і РР-стратегію, а також трансформування організації
ведення ресторанної справи.

Результати діяльності діючих ресторанних підприємств свідчать, що за
умови економічного спаду та геополітичної нестабільності переваги у
конкурентному суперництві приносять лише ті інновації або ідеї щодо
розвитку, які не тільки не вимагають суттєвих додаткових фінансових вкладень,
але й опосередковано сприяють зменшенню обсягів сукупних витрат. До них,
зокрема, можна віднести:

˗ продуктові інновації, пов’язані з так званим «смаковим тюнингом» (або
покращанням смакових якостей) класичних страв, передусім, української кухні;

˗ продуктові інновації, пов’язані з урізноманітненням меню за рахунок
страв національної кухні з різних регіонів України, що раніше підприємство не
виробляло і які можна продавати за доступними для масового споживача
цінами;

˗ сервісні інновації, що створюють додаткові зручності для відвідувачів
підприємства, але безпосередньо не пов’язані з послугою щодо організації
харчування;

˗ інновації, пов’язані з просуванням послуг підприємства за допомогою
ресурсів соціальних мереж;

Впровадження підприємствами ресторанного господарства різних новітніх
технологій та інноваційних рішень дає змогу утримувати і підвищувати рівень
його конкурентоспроможності. Ресторанному продукту властива складна
структура, він складається з великого числа компонентів і параметрів, різних за
своєю природою й значущістю для клієнта. Зважаючи на це, ресторатори
повинні випередити очікування гостя і постійно розробляти інновації для
підтримки конкурентоспроможності та залучення гостей. Упровадження
продуктових, технологічних, маркетингових, організаційних та управлінських
інновацій дасть змогу підприємствам ресторанного бізнесу забезпечити
стабільне і стійке конкурентне положення на ринку.

Олифіренко І. С.
Національний університет «Чернігівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Цифрові навички є постійним викликом для урядів, бізнесів та робочої
сили в усьому світі. Усі зацікавлені сторони повинні відігравати активну роль і
взяти на себе відповідальність за забезпечення безпрограшного сценарію
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цифрової трансформації. Підприємствам доводиться дедалі більше
підтримувати наявну робочу силу шляхом перекваліфікації та підвищення
кваліфікації та все більше розцінювати ці дії як інвестиції і бути до них
готовими як морально, так і фінансово. Працівникам доведеться брати на себе
ще більшу відповідальність у навчанні протягом усього життя. Урядам
доведеться створити або адаптувати сприятливі умови, щоб задовольнити ці
зусилля, постійно адаптувати наявні навчальні плани та програми, скорочувати
терміни отримання освіти, зокрема, вищої, для того, щоб одночасно
підготувати не велику кількість високоякісних спеціалістів у певній галузі
знань, а велику кількість людей, які мають широкий спектр базових знань та
навичок, готових самостійно продовжувати своє навчання, коригуючи його у
відповідності до вимог ринку праці та своїх професійних потреб. У цьому
контексті успіх цифрового переходу вимагатиме також проактивних інвестицій
у розвиток фахівців, які займатимуться підготовкою нових спеціалістів.
Оскільки інновації, повʼязані з штучним інтелектом, і проникнення в
економічні сектори впливають на те, як працюють підприємства, вони також
повинні швидко змінювати вимоги та повʼязані з ними потреби в навичках [2].

За даними McKinsey Global Institute, деякі професії можуть бути повністю
автоматизовані. Однак, у 60 % усіх професій принаймні 30 % видів діяльності
технічно автоматизовані. Така автоматизація частин робіт не обовʼязково
означає скорочення обсягу роботи, яку необхідно виконати, і, отже, не
обовʼязково означає скорочення кількості зайнятих для виконання робіт на
підприємствах; але це може означати, що робочі місця стануть більш
складними, доповненими додатковими завданнями, які складніше
автоматизувати, а також завданнями, повʼязаними з використанням самих
технологій. Аналогічно, згідно з WEF, очікується, що період до 2025 року – це
час, який люди і машини витрачають на поточні завдання, будуть однаковими.
Очікується, що це в кінцевому підсумку вплине не тільки на інформацію та
завдання з обробки даних і пошуку та передачі інформації, що виконуються на
підприємстві, не тільки з повторюваними завданнями на виробничих лініях, але
й тими завданнями, які на даний момент ще повністю виконуються людиною,
включаючи спілкування та взаємодію; координація, розробка, управління та
консультування; а також міркування та прийняття рішень.

Багато з сьогоднішніх завдань будуть доповнені технологіями. Це означає,
що підприємства все частіше вимагатимуть, щоб працівники володіли
навичками, які дозволяють їм виконувати нестандартні завдання, які технологія
доповнює, а не замінює.

Тільки технічні цифрові навички не дадуть можливості повністю
скористатися перевагами цифровізації, оскільки підприємства все частіше
шукають поєднання таких (технічних) навичок та предметних. Як результат,
буде збільшуватися кількість кроспрофесійних (гібридних) робочих місць та
(гібридних) спеціалізацій [1].
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖІ OPEN AI У
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Використання інноваційних засад розвитку підприємництва в умовах
повоєнної відбудови економіки відіграє незамінну роль у процесі розвитку
різних видів економіки, оскільки дає змогу підприємствам бути
конкурентоздатними упродовж дії несприятливих факторів зовнішнього
середовища, що зменшують попит серед населення, а це відбивається на
показниках рентабельності підприємства. Використання інновацій виділяє
підприємство серед ряду йому подібних і стимулює збільшення дохідності
підприємства або зменшення його витрат. Відповідно до цього, кожне
підприємство зацікавлене в отриманні прибутків та одержанні інновацій, які б
збільшували його конкурентоздатність на ринку. Для реалізації цих засад
важливо використовувати сучасні технології, зокрема, діджиталізацію та
штучний інтелект на підприємствах.

Діджиталізація надає підприємцям можливість підвищити продуктивність,
завдяки чому вони можуть пропонувати клієнтам більш високоякісні товари чи
послуги. Також діджиталізація дає змогу компаніям автоматизувати процеси,
мати доступ до великих хмарних мереж та обчислень, використовувати більш
швидкі методи вирішення проблем та розвивати більш ефективні маркетингові
стратегії. Використання штучного інтелекту (AI) дозволяє компʼютерам
вирішувати задачі з аналізу даних, розпізнання візуальних образів та
інтерпретацій природної мови. Штучний інтелект може бути використаний для
розвитку інноваційних продуктів та послуг, для оцінювання бізнес-процесів на
конкретному підприємстві чи в економічний системі держави. У наш час
використання AI невпинно зростає, а це зменшує відносну ціну його розробки,
відповідно до цього, держави і бізнес (рис. 1) дедалі частіше залучають
штучний інтелект до вирішення соціальних та економічних задач.

Сьогодні використання деяких напрямів штучного інтелекту, таких як
Open AI, стає все більш поширеним. За даними компанії Open AI [2], в 2020
році більше ніж 1 млн користувачів використовували штучний інтелект для
різних цілей, за останні 10 років рівень використання Open AI виріс на 12 % [2].

Використання цієї технології дозволяє компаніям підвищувати
продуктивність, оскільки технологія дозволяє автоматизувати процеси та
зробити їх більш ефективними. Наприклад, штучний інтелект може бути
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використаний для розвитку нових рекламних кампаній,  а також для аналітики
та оцінювання бізнес-процесів, використання найбільш ефективних ресурсів та
пропонування клієнтам більш високоякісних послуг.  До прикладу,  відділ
маркетингу може використовувати штучний інтелект для прогнозування
трендів або потреб клієнтів.

Рис. 1. Використання штучного інтелекту підприємствами за кількістю
зайнятих працівників у країнах ЄС у 2021 році [1]

Крім цього,  Open  AI  використовується у банківській сфері для аналізу
фінансових показників та прийняття правильних рішень на основі їх аналізу.
Open AI дозволяє автоматизувати розрахунки та цілісно оцінити ринки.  Банки
можуть використовувати  Open  AI  для автоматизації процесів,  таких як
кредитне скорингування,  визначення страхових тарифів і оцінки ризиків,  а
також нейромережа може бути використана для аналізу даних щодо цін
інвестиційних активів та прогнозування майбутніх трендів із ціноутворення.
Таким чином, банки можуть бути більш ефективними у прийнятті рішень щодо
інвестування.  Також  Open  AI  може бути використаний для автоматизації
послуг, таких як автоматичне відкриття та закриття рахунків, он-лайн-банкінгу
та послуг клієнтської підтримки.

Застосування штучного інтелекту допомагає заощадити на аутсорсингу
деяких послуг,  повʼязаних з маркетингом,  дизайном,  аналітикою та ІТ.
Нейромережа використовує усі метадані,  зібрані з мережі Інтернет,  та вміє їх
аналізувати та використовувати найбільш раціональний метод для потрібної
підприємству задачі.  Окрім цього,  Open  AI  можна використовувати замість
звичних пошукових систем типу  Google,  Yahoo,  оскільки  Open  AI  миттєво
виводить відповідь на запит та економить час на їх пошук в Інтернеті.

Штучний інтелект Open AI має потенціал значно змінити сферу бізнесу та
суспільство.  Використання штучного інтелекту дозволяє автоматизувати
процеси,  прискорити рішення та покращити ефективність бізнесу.  Також
нейромережа  Open  AI  може бути використана для прогнозування погоди,
фінансових показників, прогнозування становища ринків та інших даних. Open
AI  також можна залучати для допомогти людям у суспільстві:  підтримки
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навчання учнів, підвищення доступності до споживання їжі і медичних послуг,
підвищення якості життя населення.

Отже, інноваційні засади розвитку підприємництва з використанням
діджиталізації та штучного інтелекту в умовах повоєнної відбудови можуть
значно підвищити рівень продуктивності та допоможуть підприємцям отримати
більшу вигоду. Також це дозволить підприємцям підвищити ефективність
бізнес-процесів, конкурентоздатність підприємства на внутрішньому та
міжнародному ринках, зекономити фінансові ресурси на щоденних задачах, а
також автоматизувати рутинні бізнес-процеси.
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ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Інноваційний розвиток підприємства є визначальним чинником
підвищення ефективності його функціонування та пристосування до потреб
ринкового середовища. Кожне підприємство повинно бути інноваційно
активним, розробляти інноваційну стратегію, яка є однією з функціональних
стратегій підприємства.

Інноваційна стратегія – один із засобів досягнення цілей підприємства,
який відрізняється новизною для даного підприємства, ринку та споживачів
тощо. Інноваційна стратегія розвитку підприємства має бути гнучкою і в разі
ринкових змін швидко трансформуватися. Вона повинна відображати зміст і
основні напрями процесу інноваційного розвитку підприємства.

Сьогодні дедалі більшої актуальності набуває питання формування
інноваційної стратегії розвитку підприємства, яка поєднує ґрунтовний
моніторинг внутрішнього ресурсного потенціалу підприємства до
впровадження інновацій із потенціалом залучення інновацій ззовні шляхом
використання зовнішніх ідей та врахування можливостей інноваційної
інфраструктури. Сучасний досвід діяльності найбільш успішних підприємств
демонструє популярність використання інтегрованих, інтерактивних та
мережевих інноваційних моделей розвитку підприємства, які дають можливість
максимально розширити можливості розробки інновацій.

Розробка інноваційної стратегії сучасного підприємства повинна
опиратись на пошук широкого кола можливостей використання інноваційного
потенціалу. Це і внутрішні можливості підприємства, і зовнішнє ринкове
середовище діяльності підприємства і впровадження інноваційного

https://ec.europa.eu/
https://openai.com/publications/.
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співробітництва та залучення інноваційної інфраструктури на ринку.
Розроблення інноваційної стратегії підприємства передбачає оцінку

наявних ресурсів для її реалізації; прийняття стратегічних завдань, аналіз
альтернатив; підготовку конкретних програм, проєктів, бюджетів; оцінку
сильних та слабких сторін діяльності субʼєктів з урахуванням обраних цілей.
Ефективна розробка інноваційної стратегії підприємства починається з
визначення, яке саме місце на ринку збирається зайняти підприємство в
результаті впровадження інновації.

Ефективність інноваційної стратегії виявляється у зростанні прибутку
підприємства, збільшення частки на ринку та конкурентоспроможності,
підвищення результативності бізнес-процесів, зниження витрат, зростання
рівня задоволення споживачів та персоналу.

Етапами розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства є
наступні:

1) формулювання місії та цілей підприємства;
2) моніторинг внутрішнього середовища діяльності підприємства з метою

виявлення поточного інноваційного потенціалу та пошуку можливих джерел
розробки інновацій;

3) аналіз зовнішнього ринкового середовища діяльності підприємства;
4) моніторинг інноваційної інфраструктури ринку з метою пошуку

можливостей реалізації інноваційного співробітництва;
5) формування інноваційної стратегії підприємства;
6) реалізація інноваційної стратегії та її контроль [1].
Інноваційні стратегії розвитку підприємства поділяють за різними

ознаками, а саме повʼязані з ризиком як характерною особливістю інновацій; за
типами інновацій; за сутністю інновацій; їх рівнями тощо.

Для визначення найбільш вдалої інноваційної стратегії розвитку
підприємства слід дотримуватися наступних критеріїв:

˗ відповідність можливостям і загрозам зовнішнього середовища;
˗ сумісність з місією організації та відповідність її цілям;
˗ досягнення конкурентних переваг за рахунок використання сильних

сторін підприємства і слабких конкурентів, нейтралізації або компенсації
слабких сторін підприємства і сильних сторін (переваг) конкурентів;

˗ наявність необхідних ресурсів, наукового, виробничого, кадрового та
технічного потенціалів;

˗ досягнення балансу між усіма структурними підрозділами підприємства;
˗ застосування ефекту синергізму інноваційної діяльності як єдиної

системи [2].
Отже, інноваційна стратегія підприємства є важливою умовою його

розвитку, проте, успішність реалізації суттєво залежить від врахування в
процесі її формування таких складових, як інноваційний потенціал, ризики
інноваційної діяльності та рівень ризиковості. Інноваційну стратегію розвитку
підприємства слід формувати з урахуванням його внутрішніх можливостей,
становища на ринку та стратегічних цілей.
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБʼЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
СВІТОВІ РЕЙТИНГИ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

У сучасній глобальній економіці розвиток інтелектуального потенціалу та
використання прогресивних досягнень науково-технічного прогресу відіграють
значну роль у забезпеченні соціального та економічного розвитку.
Беззаперечним є той факт, що сучасна економіка найбільш розвинених країн –
це економіка, що базується на знаннях, інтелектуальних ресурсах, інноваційних
рішеннях. Основним джерелом та механізмом економічного зростання виступає
інтелектуальна діяльність, яка результуючим показником має створення
матеріальних цінностей, практичне використання яких забезпечує
конкурентоспроможність підприємств, галузей та країн світу в умовах
глобалізації та стрімкого розвитку економіки знань. Таким чином, безумовно
зростає значення інтелектуальної власності.

Сьогодні під поняттям «інтелектуальна власність» розуміється широке
коло обʼєктів, які поділяють на чотири основні групи [1]:

˗ перша – це результати наукової, літературної і художньої творчості, які
охороняються авторським правом і суміжними правами;

˗ друга – це результати науково-технічної творчості, що охороняються
патентним правом або правом промислової власності;

˗ третя – засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і
послуг, які прирівняні до результатів інтелектуальної діяльності;

˗ четверту групу складають нетрадиційні результати творчої діяльності, до
яких входять наукові відкриття, службові і комерційні таємниці, топології
інтегральних мікросхем, селекційні досягнення, раціоналізаторські пропозиції,
недобросовісна конкуренція.

За підсумками 2021 року у глобальному інноваційному індексі Україна
посіла 49-е місце, перебуваючи у першій трійці країн економічної групи з
високим інноваційним потенціалом разом з Вʼєтнамом та Індією (попередній
показник – 43-тя позиція). Водночас, входила у топ-20 країн за кількістю
патентних заявок на 100 млрд дол. ВВП за 2008 та 2018 р., займала 4-е місце за
кількістю заявок на корисні моделі. На державному рівні зафіксовано, що в
економіці України склалися досить несприятливі умови для винахідницької
діяльності та використання винаходів. Винахідництво і раціоналізаторство
поступово втратили масовість, що ускладнює розбудову економіки на

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2002/1/.
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інноваційних засадах. Ускладнює ситуацію глобальна міграція кваліфікованих
фахівців, що сприймається як серйозна загроза економічній безпеці країни.

Офіційні дані Держстату свідчать, що в економіці України
використовується близько 4 тис. обʼєктів промислової власності, в т.ч. 1,8 тис.
винаходів (7 % від загальної кількості чинних патентів), 2,4 тис. корисних
моделей (6 %), 393 промислові зразки (4 %). Отже, більшість захищених
охоронними документами обʼєктів патентного права (винаходів, корисних
моделей, промислових зразків) у виробництві не використовуються і
припиняють свій життєвий шлях відразу після розробки і отримання правової
охорони [2].

Відповідно до інформації з щорічних Доповідей Всесвітньої організації
інтелектуальної власності «Світові індикатори в сфері інтелектуальної
власності», за узагальненим індикатором активності щодо подач заявок на
обʼєкти промислової власності наша країна перебуває у групі країн-лідерів (23-
тє місце). До того ж за показником «патенти» Україна посідає лише 33-тє місце,
а загалом високого місця у рейтингу досягли за рахунок високої активності по
промислових зразках (16-те місце).

Світовий досвід та практичні реалії України значно відрізняються На
відміну від України, у світі основними субʼєктами подач заявок на патенти
виступають корпорації та освітні установи. Так, лідером за кількістю
опублікованих заявок по лінії РСТ серед корпорацій стала одна з найбільших
телекомунікаційних компаній Китаю – Huawei Technologies (4411 заявок). За
нею в рейтингу стоїть японська Mitsubishi Electric Corp. (2661 заявка), компанія
Samsung Electronics з Республіки Корея (2334 заявки), американська Qualcomm
Inc. (2127 заявок) і китайська Guang Dong Oppo Mobile Telecommunications
(1927 заявок). Каліфорнійський університет зберігає за собою перше місце за
кількістю опублікованих заявок серед освітніх установ (470 заявок). Друге
місце в цьому рейтингу посів Університет Ціньхуа (265 заявок), за ним –
Шеньчженській університет (247), Масачусетський технологічний інститут
(230) і Південно-китайський технологічний університет (164). Серед
університетів до першої десятки входять пʼять університетів із США, чотири –
з Китаю та один – із Республіки Корея. Тобто, вся вітчизняна наука протягом
року готує міжнародних заявок на патенти на рівні одного кращого
університету світу [3].

Для практичного застосування обʼєктів інтелектуальної власності має
значення ринок, на якому вони обертаються. Інтелектуальна власність
стає одним з найважливіших результатів наукових досліджень і розробок, який
може бути комерційно реалізований за умов долучення ринкових відносин до
науково-технологічної сфери. Як і будь-якому іншому типу ринку, ринку
інтелектуальної власності притаманна наявність певної сукупності елементів,
без якого ефективне функціонування ринку не відбуватиметься; основними з
яких є субʼєкти ринку, обʼєкт товарних відносин та інфраструктура ринку. У
якості товару на цьому ринку виступають майнові права на захищені обʼєкти
права інтелектуальної власності [4].
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Основними субʼєктами ринкових відносин при комерціалізації
інтелектуальної власності є [5]:

1) органи державного управління і контролю;
2) компанії, що використовують обʼєкти інтелектуальної власності у своїй

діяльності;
3) організація-розробник інтелектуальних продуктів у вигляді результатів

інтелектуальної діяльності;
4) інвестори, що здійснюють фінансування процесів створення і

використання інтелектуальної власності;
5) виробники-конкуренти, що випускають аналогічну конкурентну

продукцію (послуги) на основі власних розробок або інших обʼєктів
інтелектуальної власності;

6) виробники-«пірати», що порушують права інтелектуальної власності
шляхом несанкціонованого використання обʼєктів інтелектуальної власності і
випускають контрафактну продукцію.

Для функціонування ринку інтелектуальної власності потрібні такі
передумови [5]:

1) наявність інвестицій для фінансування науково-дослідницьких і
дослідно-конструкторських робіт (створення інтелектуальних продуктів), а
також фінансування впровадження інновацій на основі створених обʼєктів
промислової власності;

2) інтелектуальні ресурси та людський капітал як база для створення
інтелектуальної власності;

3) правова охорона інтелектуальної власності та державне регулювання
діяльності субʼєктів ринку;

4) наявність механізму комерційної реалізації таких обʼєктів на ринку.
Проблема комерціалізації обʼєктів інтелектуальної власності

актуалізувалася у звʼязку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Враховуючи наміри України щодо приєднання до ЄС,
вітчизняні промислові підприємства та інші субʼєкти підприємницької
діяльності повинні бути готовими до більш жорстких правил гри на ринку
обʼєктів інтелектуальної власності. Основними ризиками, що мають
відношення до інтелектуальної власності, на міжнародних товарних ринках є:

˗ зниження конкурентоспроможності продукції, права на яку незахищені
згідно чинних правових норм;

˗ неконкурентоспроможність значної кількості запатентованих вітчизняних
науково-технічних розробок (так звані слабкі патенти);

˗ санкції за ненавмисне та навмисне порушення прав третіх осіб, у тому
числі при транскордонних переміщеннях обʼєктів інтелектуальної власності;

˗ слабка позиція при злитті і придбанні компаній у інноваційних
підприємств і організацій, що ігнорують капіталізацію своїх нематеріальних
активів;

˗ відсутність тривалого досвіду використання обʼєктів інтелектуальної
власності в господарському обороті [6].
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Слід зазначити, що названі вище ризики характерні також для
внутрішнього ринку обʼєктів інтелектуальної власності і не є прямим наслідком
Асоціації. Разом з тим, прийняття стандартів Європейського Союзу передбачає,
що зазначені проблеми будуть загострюватись, оскільки Угода передбачає
значне посилення активності міжнародної торгівлі та іноземного капіталу на
території України, що особливо актуалізується в умовах повоєнної відбудови
економіки України.

Тому на сьогодні важливим завданням стає не лише розуміння значення
інтелектуальних ресурсів та інтелектуальної власності для економічного
розвитку, а й реалізація практичних заходів щодо створення обʼєктів
інтелектуальної власності та їх комерціалізації.
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МОТИВУВАННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДО ІННОВАЦІЙ

В умовах зміни тактики конкурентної боротьби зростає важливість
вдосконалення управління персоналом до інновацій, як невідʼємного фактору
їхнього розвитку. Оскільки мотивація персоналу до інновацій є багатовимірним
складним процесом, особливої актуальності набуває комплексне дослідження
формування мотиваційного впливу на інноваційний потенціал працівників.

В сучасних умовах зросло значення активізації інноваційної діяльності
персоналу, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє
реорганізувати економіку, прискорено розвивати науково-технічну діяльність.
Інноваційний підхід дає змогу підприємствам не тільки орієнтуватися на
існуючі потреби ринку, а й впливати на їх формування. Проте, це вимагає від
них активної інноваційної діяльності, пошуку або створення таких
інноваційних продуктів, які можуть забезпечити їм тривалі чи суттєві
конкурентні переваги. Дослідження показують, що активізація механізмів

http://www.golos.com.ua/article/340678.
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мотивації інноваційної діяльності значною мірою залежить від існуючих
традицій, складу соціальної структури господарських відносин, тощо.

Вмотивованість персоналу до впровадження інновацій на підприємствах
будь-якої галузі національної економіки на сучасному етапі переходу до
постіндустріального суспільства забезпечує інтенсивність їх розвитку. Отже,
мотивацію персоналу до впровадження інновацій можна визнати стрижнем і
базисною передумовою забезпечення безперервного інтенсивного розвитку
підприємств.

Розкриваючи сутність поняття «мотивація персоналу», переважна
більшість учених-економістів звертає увагу на необхідність задоволення
потреби персоналу, про що свідчать наступні визначення: це «Процес
збудження людини до плідної діяльності, виходячи з її потреб і цілей
підприємства» [2]; це «Комплексний процес, що включає і субʼєктивну, і
обʼєктивну компоненту, визначає тип трудової поведінки людей, спрямованої
на реалізацію їхніх основних потреб, їх спонукання для досягнення особистих
цілей і цілей організації» [3]; це «Функція управління, процес стимулювання
окремого працівника або групи людей до дій, що призводять до досягнення
цілей організації; включає зовнішній і внутрішній вплив на потреби та
інтереси» [1]. Виходячи з цього, необхідність задоволення потреб персоналу
можна визнати першоосновою для розробки методів мотивації персоналу
підприємства.

Вченими виділяються різні групи методів мотивації персоналу, у кожній
класифікації чітко простежується такі з них, які використовуються з метою
задоволення матеріальних потреб («матеріальні», «винагородження» та
«економічні», або «матеріальне стимулювання») та моральних («морально-
статусні», «духовні», «солідарність» і «моральні», «мотивація через організацію
робіт», «моральне стимулювання», «індивідуальний підхід», «мотивування
через постановку завдань» або «вплив через інформування працівників»). В
окрему групу методів мотивації персоналу більшість вчених виділяють
«соціальну», в якій поєднуються процеси одночасного задоволення як
матеріальних потреб (наприклад, рівень доходу працівника, що визначає його
конкурентоспроможність на ринку праці), так і моральних, в яких формується
його соціальний статус та «місце у соціумі», впевненість у майбутньому та
ступінь соціалізації у суспільстві [4].

Отже, виникає необхідність розробки методів мотивації персоналу до
інноваційного розвитку підприємства на основі принципово нових наукових
підходів не тільки з урахуванням галузевих ознак і вмотивування до
інноваційної праці, але й з урахуванням поглиблення методології управління
персоналом та економіки праці.

Таким чином, можна дійти головного висновку, що в основі мотивації
персоналу до інноваційного розвитку підприємства закладено задоволення
потреб, формування та збалансування мотивів до розвитку власне персоналу та
безперервного розвитку підприємства в особі його керівника (власника).
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На основі вищевикладеного можна виділити три основні групи потреб, які
повинні бути задоволеними для інноваційного розвитку персоналу
підприємства:

˗ матеріальні, які дозволяють персоналу, що має мотиви до інноваційної
праці, сформувати та реалізувати власний інноваційний потенціал завдяки
підвищенню кваліфікації та освітнього рівня, отримати бажаний рівень доходу
від цієї праці, результат якої дозволяє керівнику (власнику) підприємства
задовольнити потреби щодо забезпечення безперервного інноваційного
розвитку, досягти цілей-домінант стратегічного розвитку;

˗ моральні, які дозволяють персоналу, що має мотиви до інноваційної
праці, розвити потреби до формування та реалізації власного інноваційного
потенціалу, підвищення кваліфікації та освітнього рівня завдяки створенню
керівником (власником) підприємства сприятливої психологічної атмосфери у
трудовому колективі та гуманізації праці підлеглих з використанням
різноманітних стимулів нематеріального порядку;

˗ соціальні, які дозволяють персоналу, що має мотиви до інноваційної
праці, соціалізуватися у трудовому колективі та суспільстві завдяки отриманому
позитивному результату від реалізації сформованого інноваційного потенціалу,
який одночасно задовольняє потреби керівника (власника) підприємства у
забезпеченні безперервного інноваційного розвитку та досягненні цілей
домінант стратегічного розвитку як матеріального, так і соціального порядку
[4].

Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити наступні висновки:
1. В основі відбору методів мотивації персоналу закладено необхідність

збалансування мотивів і задоволення потреб персоналу та керівника (власника);
для задоволення потреб керівника (власника) щодо безперервного розвитку
підприємства, він повинен задовольнити мотиви персоналу щодо його розвитку
шляхом інвестування в людський капітал, що дозволить останньому підвищити
кваліфікацію та освітній рівень і, таким чином – забезпечити розвиток для
формування та реалізації інноваційного потенціалу.

2. У той же час, методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку
підприємства можна вважати інструментом стратегічного управління ним,
використання якого дозволяє керівнику (власнику) підприємства досягти
визначених домінант у стратегічній перспективі. Використання методів
мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства дозволяє
керівнику (власнику) обґрунтовано спрогнозувати перспективи стратегічного
розвитку та підвищити ефективність управління організацією.
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ЗАВДАННЯ ТА УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В
СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

Сучасна економіка характеризується загостренням конкуренції на
глобальних і внутрішніх ринках, пошуком нових сегментів і секторів для
просування продукції як традиційними, так і новими суб’єктами
господарювання. В умовах України ці процеси актуалізуються ще й внаслідок
того, що протягом тривалого періоду трансформації економіки України на
ринкових засадах відбувалися процеси руйнування вітчизняної промисловості
та втрати економічного потенціалу народногосподарського комплексу,
внаслідок чого значна кількість суб’єктів господарювання припинила
діяльність або суттєво зменшила обсяги виробництва. Як наслідок, потреби
внутрішнього споживчого ринку вітчизняними товаровиробниками в Україні
самостійно не задовольняються, натомість, домінують процеси постачання та
реалізації в роздрібній торгівлі України товарів іноземного виробництва, які в
умовах постковідної економіки та економіки воєнного стану характеризуються
невисоким рівнем організованості, руйнуванням усталених комерційних
зв’язків, нестабільністю та неефективністю логістики.

В цих умовах одним з привабливих варіантів підвищення стабільності
реалізації на споживчому ринку України товарів закордонного виробництва
може стати використання інноваційних за своїм характером механізмів
інтеграції зарубіжних  товаровиробників з їх українськими партнерами по
ланцюгах створення вартості, що забезпечувало б зростання масштабів
міжнародної торгівлі, розширення географії міжнародних інтеграційних
процесів, формування систем міжнародної логістики в межах інтегрованих
ланцюгів постачань. Одним з варіантів використання такого механізму можна
вважати організацію інтеграційної взаємодії українських торговельних
підприємств з зарубіжними товаровиробниками щодо формування систем
дистрибуції продукції останніх на території України зі створенням в такий
спосіб не лише взаємодії різних економічних агентів з різних юрисдикцій
системи міжнародної торгівлі, але й відповідної системи міжнародної
логістики.

Досягнення згоди про організацію спільно з українським торговельним
підприємством всього комплексу комерційного за своїм характером процесу
просування (дистрибуції) продукції зарубіжного товаровиробника не лише
означає створення системи інтеграційної взаємодії всіх учасників економічних
процесів, завдяки чому утворюється стійкий в часі та просторі ланцюг
постачань товарів (матеріальних ресурсів, продукції), що гарантує
довготривалу співпрацю всіх учасників даних процесів, але й передбачає
формування інтегрованої системи міжнародної логістики, в якій українське
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підприємство повинне сформувати власний комплекс логістичного
забезпечення діяльності в системі інтегрованого ланцюга постачань, який
виходить за межі національної економіки. Зважаючи на це, цілком логічним є
підвищення рівня вимог до логістичного забезпечення діяльності підприємства
в тому випадку, коли воно стає учасником процесів зовнішньоекономічної
діяльності та формує систему міжнародної логістики, орієнтовану на діяльність
в межах надзвичайно ускладнених за структурою ланцюгів постачань, в яких
постачальники матеріальних ресурсів та/або споживачі продукції (товарів)
чи/або контрагенти в межах окремих етапів реалізації логістичних процесів
перебувають за кордонами України.

Проте, вітчизняні підприємства поки що не зуміли накопичити достатнього
досвіду для гарантовано успішної діяльності та реалізації комплексу
логістичного забезпечення постачань товарів у сфері міжнародної торгівлі та
міжнародної логістики. Однією з основних причин цього є надзвичайно висока
складність самого логістичного забезпечення даного типу процесів, що
відзначав у своїй статті проф. В. Г. Алькема, який писав: «Логістичне
забезпечення (у міжнародній торгівлі) – це сучасний інструмент, що сприяє
досягненню цілей міжнародної торгівлі за рахунок ефективності,
раціональності, оперативності та комплексності управління матеріальними,
сервісними, а також супутніми інформаційними і фінансовими потоками.
Логістичне забезпечення в міжнародній торгівлі суттєво відрізняється від
національного. Його не слід розглядати як просту сукупність операцій,
спрямованих на переміщення товарних потоків з одного місця в інше. До його
суттєвих відмінностей, в першу чергу, необхідно віднести наступне:
міжнародна торгівля пов’язана з великими об’ємами замовлення, що дозволяє
компенсувати значні витрати на перевезення; для міжнародних ринків
характерний більший ступінь невизначеності, значні коливання попиту на
ринках і важливість будь-якого з цих ринків; у більшості організацій відсутні
ключові компетенції щодо діяльності у сфері логістичного забезпечення
міжнародної торгівлі» [1, с. 84].

Принциповою ознакою такої логістичної системи є формування її як
українським, так і закордонними підприємствами на засадах агрегування
інтегрованих логістичних ланцюгів, кожен з яких формується з учасників, що
відповідають за одну із фаз загального виробничо-комерційного процесу,
починаючи з постачання матеріальних ресурсів (сировини), продовжуючи його
виробничими перетвореннями і наступним просуванням в ланцюжку створення
цінності, і закінчуючи просуванням готових виробів (продукції, товарів) на
території, де відбувається їх реалізація. Вирішення цього завдання пов’язане з
необхідністю подолання низки часових розривів (долаються шляхом виконання
операцій зберігання та здійснення інших послідовно виконуваних у часовому
інтервалі операцій і робіт), а також просторових розривів, зумовлених
географічним неспівпадінням місць локалізації виробничих об’єктів – через
неспівпадіння не лише місця розташування партнерів по логістичному ланцюгу,
але й через наявність економічних (в т.ч. митних) бар’єрів, зумовлених різною
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юрисдикцією суб’єктів господарювання, які відповідають за окремі етапи
логістичного процесу в інтегрованому логістичному ланцюгу.

У випадку залучення до процесів дистрибуції товарів зарубіжного
товаровиробника на території України вітчизняне підприємство, спеціалізоване
на виконанні систематичних оптових закупівель (з-за меж України) товарів та
подальшої оптової їх реалізації на засадах договорів дистрибуції вітчизняним
оптовим і роздрібним торговцям повинне створити адекватну систему
логістичного забезпечення цих комерційних за своєю суттю процесів.
Успішність реалізації завдань логістичного забезпечення практично апріорі
визначається рівнем сформованого логістичного потенціалу підприємства, який
закладається під час формування організаційно-просторової структури
логістичної системи та логістичної мережі, її інфраструктури, виходячи з
необхідності забезпечити адаптовані до специфіки потокоутворюючої
продукції умови, найбільш придатні для реалізації підприємством та його
партнерами по ланцюгу постачань відповідного комплексу логістичних
процесів (дій, робіт, операцій), спрямованих на задоволення даними
учасниками попиту споживачів через постачання і реалізацію необхідних їм
товарів, способами організації процесів просторово-часової трансформації
елементiв логiстичних потокiв (партій товарів) у межах відповідних
логістичних бізнес-процесів в даній логістичній системі, а також умовами
зовнішнього логістичного середовища та рівнем організації управління
логістикою на конкретному підприємстві [2].

Фундаментальною основою цієї системи логістичного забезпечення має
бути система логістичної інфраструктури даного підприємства (як матеріальної
основи логістичного потенціалу даного учасника), у поєднанні з комплексом
здійснюваних даним дистрибутором видів діяльності, обслуговуючих (шляхом
створення відповідних умов) процеси функціонування логістичного ланцюга та
управління ним, а також сукупність відповідних ресурсів (засобів), які
безпосередньо використовувались би для здійснення зазначених логістичних
процесів. Ця обставина зумовлює потребу в залученні до логістичного ланцюга
тих учасників логістичного процесу, які спроможні забезпечувати вантажні
транспортні перевезення в режимі міжнародної логістики, забезпечувати
регулярні, систематичні процедури митного очищення імпортних/експортних
вантажів, натомість, необхідність реалізації принципів інтеграції логістики
піднімає на надзвичайно високий рівень вимоги щодо забезпечення організації
процесів у сфері інформаційної логістики.

Комплекс складових логістичного забезпечення інтегрованої системи
міжнародної логістики за участю вітчизняного торговця-дистрибутора має
охоплювати всі аспекти логістичної діяльності в даній економічній системі та
передбачати наявність таких компонентів, як нормативно-правове,
організаційне, інфраструктурне, інформаційне, фінансово-економічне, науково-
методичне та кадрове забезпечення. Аналіз практики логістичного
забезпечення діяльності вітчизняних дистрибуторських компаній засвідчив
наявність проблем створення в них виокремлених функціональних підрозділів,
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відповідальних саме за логістичні процеси, нечіткого розподілу компетенцій
між окремими службами підприємства в питаннях фінансово-економічного та
логістичного управління, кадрового забезпечення логістичної діяльності з
врахуванням специфіки міжнародної логістики.

Для вирішення цих проблем пропонується переглянути стратегічні підходи
до розвитку логістичного забезпечення систем міжнародної логістики
вітчизняних підприємств, посиливши роль нормативно-правового, фінансово-
економічного та кадрового забезпечення діяльності, а також використовуючи
найбільш ефективні прикладні інструменти забезпечення прийняття
управлінських рішень щодо функціональних сфер складської, транспортної
логістики, управління запасами, зміцнення кадрового потенціалу підприємств,
готового до успішної роботи в умовах ускладненого порядку реалізації
комплексу логістичних процесів у системі міжнародної логістики.
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ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

Війна та сьогоденні випробування, з якими стикнулась Україна, дають
можливість зробити нову систему взаємовідносин між  наукою і суспільством,
підвищити її значимість як у науково-технічному прогресі та інноваціях, також
в посиленні обороноздатності країни. Інновації роблять позитивні структурні
зміни в економіці, суспільстві, сприяють підвищенню продуктивності
економіки, посилюють її здатність конкурувати в всесвітньому середовищі з
економіками інших країн світу та забезпечувати постійні темпи зростання
економіки в довгостроковій перспективі. Зараз Україна не має ефективної
інноваційної стратегії, яка б визнавалась та підтримувалась. Зрозуміло, що
інновації здатні вивести країну, як і будь-яке підприємство, з кризових
ситуацій, забезпечити фінансову стійкість, конкурентоспроможність на ринку.
Однак, кожна країна має індивідуальні можливості щодо впровадження
інновацій. Зараз війна може остаточно знищити існуючі залишки науки та
інновацій в промисловому середовищі. Але, з іншої сторони, війна створює
багато нових можливостей. Якщо розглянути аналітичну інформацію, видно те,
що Україна знизилась в своїх показниках інноваційного розвитку в порівнянні з
2014 р. Падіння наявних показників спостерігається по таким індикаторам, як
інвестиції в інноваційну діяльність, урядова підтримка R&D, кількість МСП,
які звʼязані з іншими [1].
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У воєнний час частіше постають питання промисловості, в тому числі
індустріальних парків та інновацій. Центр розвитку інновацій провів аналіз
розвитку підприємництва в Україні. Війна спричинила закриття бізнесу в
Україні: в середньому щомісяця закривалося 13 тис. субʼєктів, що
перевищувало кількість зареєстрованих нових, кількість новозареєстрованих
субʼєктів господарювання зростає щомісяця – з 15 тис. у квітні до понад 23 тис.
Проте, ситуація щодо стану бізнесу різна в кожному регіоні: на Сході України
показник підприємств, які повністю або майже припинили діяльність, більший,
ніж середній по Україні, та становить 63,9 %; це зумовлено постійними
бойовими діями, знищенням інфраструктури. На Заході та Півночі більша
частина всіх підприємств зменшили обсяги робіт або працюють частково – це
57,3 % і 56,6 % відповідно. У Центрі України та на Півдні таких підприємств
44,9 % і 46,9 %, найменше на Сході – 29,1 %. По всій Україні 11,5 %
підприємств змогли зберегти або навіть збільшити обсяги робіт, порівнюючи з
23.02.2022 р. Найбільше таких підприємств на Заході Україні – 16,9 %, проте,
більшість підприємств суттєво збільшили свої доходи (140 %+), розташовані на
Півдні – 2,3 %. Менше ніж 2 % підприємств здійснили переселення повністю
або переважно за кордон. Проте, 38 % підприємств зорієнтовані на експорт [2].
Переважно переселення бізнесу відбувається зі Сходу України – 39,7 %
підприємств планують або здійснили переселення в Україні чи за кордон. В
інших регіонах від 80 % до 90 % бізнесів не здійснювали переселення [3].
Багато підприємств, які змушені здійснити переселення, роблять це переважно
в Україні, за кордон перенеслися менше ніж 2 % підприємств зі Сходу, Заходу
та Центру України. Найбільшими перешкодами для відновлення бізнесу є: ціна
на сировину, логістичні проблеми та брак оборотних активів. Разом з тим, війна
надала Україні величезну увагу та підтримку ЄС та міжнародної спільноти.

Економічні втрати зараз надзвичайно великі. За дослідженням Київської
Школи Економіки (KSE), загальна сума прямих задокументованих збитків
інфраструктури складає $110,4 млрд, мінімальні потреби у відновленні
зруйнованих активів зросли до $188 млрд; ці цифри постійно змінюються,
оскільки територія України постійно піддається масованим атакам,
збільшуються руйнування.

Після перемоги у війні проти росіян на Україну чекає ще один, довгий та
при цьому не менш важливий фронт: відновлення та забезпечення сталого
прискорювального розвитку. Надіятись тільки на репарації та міжнародну
допомогу – не найкраща ідея, адже це може означати відкинути передумови для
майбутнього швидкого зростання ВВП, яке потягне за собою підвищення
зарплат, пенсій, стипендій та серйозну соціальну складову, покращення рівня
життя в цілому. Саме тому необхідно створити умови для розвитку
виробництва, у першу чергу, продукції з високою доданою вартістю. Щоб
національна наука приносила найбільшу користь післявоєнній економіці
необхідна системна перебудова її відносин. Складовими елементами цієї
перебудови мають бути:

˗ сформувати та реалізувати цілісну державну політику розвитку науки,



408

стимулювати інновації;
˗ інтегрувати науковий сектор в модель майбутньої поствоєнної економіки,

щоб забезпечити можливості залучення його напрацювань;
˗ націленість програми післявоєнної відбудови економіки на технологічну

модернізацію виробничого сектора;
˗ запровадження європейських стандартів у виконання та фінансування

наукових досліджень;
˗ формування мережі центрів дослідницької та інноваційної

інфраструктури, інноваційних центрів, науково-навчальних центрів, центрів
інновацій і трансферу технологій, центрів комерціалізації інтелектуальної
власності, регіональних центрів науки та інновацій;

˗ створення належних фінансових стимулів для продуктивної праці
дослідників, що володіють глибокими спеціальними знаннями, формування
нового кадрового потенціалу наукового сектора;

˗ популяризація вітчизняної науки, підвищення соціального статусу та
престижу дослідників в середовищі національного бізнесу та в суспільстві
загалом.
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ПОТЕНЦІАЛ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ У СФЕРІ
ІКТ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В економічній літературі представлено цілий каскад різноманітних
способів і класифікаційних ознак структурування видів як потенціалу на загал,
так і економічного, виробничого та, навіть, ринкового потенціалу підприємства.
В цілому, використовуються такі класифікаційні характеристики, як обʼєктивні
та субʼєктивні складові потенціалу, функціональні напрями, міра реалізації
можливостей субʼєкта бізнесу, елементний склад. Відносно суто економічного
потенціалу – елементний склад, ієрархічні рівні, територіальна чи галузева
ознаки, процеси відтворення та ін. Характеризуючи виробничий потенціал,
застосовують ресурсний, цільовий підходи та його елементну структуру, а за
ринкового підходу – різні характеристики інтерфейсного, маркетингового,
конкурентного елементів потенціалу.

Наше бачення в тому, що не стільки важливо визначитися з усталеним
переліком елементів субʼєкта, що реалізує високотехнологічний стартап-
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проєкт, як забезпечити гнучкість, варіативність структури на основі динамічних
класифікаційних ознак. Такий підхід перспективний і у проєкції стратегічного
управління потенціалом субʼєкта господарювання, коли його структура
змінюється на відповідному етапі розвитку бізнесу, фази генерального
стратегічного плану зростання.

Та все ж бачення науковцями потенціалу на рівні субʼєкта господарювання
має в превалюючій мірі ресурсний та функціональний підтексти, тоді як на
вищих рівнях менеджменту набуває дещо нових характеристик. Так, в науковій
літературі оперують поняттями потенціалу національної економіки, регіону,
території, сектора, виду економічної діяльності.

Щодо секторального рівня, то науковці здебільшого досліджують не
стільки потенціал чи економічний потенціал на загал, як окремі його
функціональні сфери, як от – експортний потенціал, фінансовий потенціал,
кадровий потенціал, податковий потенціал, маркетинговий потенціал,
виробничий потенціал, інвестиційно-інноваційний потенціал, технологічний
потенціал тощо [1, с. 64–76; 2, с. 91–95]. Однак, наявні й наукові дискурси
відносно економіко-організаційного потенціалу реального сектора економіки
чи сектора малого і середнього бізнесу, малого підприємництва, інституційно-
економічного потенціалу державного сектора економіки, природно-ресурсного
потенціалу первинного чи вторинного секторів національного господарства і ін.

Натомість, результатів комплексних досліджень потенціалу не так багато.
Відтак, високе методико-прикладне значення, на наше переконання, має
дослідження так званого адаптаційного потенціалу сектора національної
економіки, під яким автори, фактично, ведуть мову про потенціал секторальної
економічної системи на загал, втім, з позиції посилення параметрів її
життєздатності в складних фінансово-економічних умовах, коли потенціал
визначається аспектами «здатність», «властивість», «можливості». Хоча, знову
ж таки глибокої чисто сутнісної специфіки тут не знаходимо. Що ж до
структури потенціалу, то пропонується три гілки компонент: (1) ринкова, (2)
ресурсна, (3) організаційна [3, с. 16; 4. с. 161–172].

І, як на нашу думку, саме розгляд потенціалу на секторальному рівні
дозволяє ідентифікувати ті його аспекти, які не були настільки яскраво
вираженими на інших рівнях і які суттєво підсилюють специфіку потенціалу
галузево-секторальних соціально-економічних систем. Такими, передусім, є
ринкова та організаційна компоненти. Перша характеризує здатність субʼєктів,
які утворюють відповідний сектор економіки, у тому числі високо-
технологічних стартапів у сфері ІКТ, виходити на внутрішній і на зовнішній
ринки та успішно провадити на них конкурентну боротьбу, формувати та
зміцнювати власні конкурентні позиції. Тоді як друга – забезпечувати високу
якість управління диверсифікованих компаній, що особливо актуально для
субʼєктів, які здійснюють підготовку та реалізацію високотехнологічних та
інших ІКТ-стартапів [5, с. 47–54]. Це має високу значимість як в аспекті
підприємства, що фінансує диверсифікований пакет стартапів (бік інвестора),
так і в сенсі організації бізнес-процесів стартапінгу (бік стартап-компанії).
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На нашу думку, ключовою ознакою змісту цього поняття є спроможність
системи високотехнологічного стартапінгу в сфері ІКТ, як окремого цілісного
сектору національної економіки, досягти максимальних результатів свого
функціонування і розвитку. Відповідно, виконання цієї умови буде свідчити
про стовідсотковий рівень реалізації потенціалу цієї сфери національного
господарства. В іншому разі, ведемо мову про нижчий рівень реалізації
потенціалу. Водночас, поняття потенціалу не є певною константою. Він може
зростати чи навпаки знижуватися в залежності від сформованості.

Власне, умови та середовище високотехнологічних стартапів у сфері ІКТ й
формують, згідно нашого бачення, базисні компоненти потенціалу цього
сектора економіки:

˗ ресурсну, відповідальну за формування, розподіл і ефективне
використання всіх груп ресурсного забезпечення, з-поміж яких ключовими є
інтелектуально-кадрове, фінансове, інвестиційно-інноваційне, програмне та
апаратне забезпечення;

˗ функціональну, в межах якої реалізуються базові функції управління –
аналізу, планування, організації, мотивації та контролю;

˗ організаційну, що покликана сформувати єдину, однак, різнорівневу
(нано-, мікро-, галузеву, секторальну, мезо-, макро-) організаційно-управлінську
систему менеджменту процесів та їх результатів;

˗ інфраструктурну як координуючу відносно формування належного
середовища мотивації субʼєктів та перебігу процесів високотехнологічного
стартапінгу в сфері ІКТ.

Таким чином, вивчення базисної структури потенціалу високо-
технологічних стартапів у сфері ІКТ, зокрема, враховуючи умови та
середовище його формування і використання, дозволяє сформувати ґрунтовні
науково-теоретичні положення, на основі яких можливо розвинути
концептуальні засади державної політики підтримки високотехнологічних
стартапів у сфері ІКТ та ідентифікувати прогресивні методичні підходи до її
реалізації.
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ЛОГІСТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Невід’ємною складовою успішного функціонування підприємства за умов
ринкової економіки є його здатність бути конкурентоспроможним на ринку. На
ринку сьогодні представлено велике розмаїття продукції вітчизняних та
зарубіжних виробників, які намагаються привернути увагу споживача,
поліпшуючи якісні показники продукції та знижуючи вартісні. Відтак,
ефективне управління конкурентоспроможністю підприємства повинне бути
ключовим у політиці будь-якого підприємства. Крім того, конкуренто-
спроможність продукції набуває особливої актуальності в умовах
євроінтеграції, коли продукція повинна відповідати європейським вимогам
якості та стандартизації і бути готовою до виходу на міжнародні ринки.
Незважаючи на зростання кількості досліджень і публікацій, присвячених
проблемам формування і реалізації конкурентного потенціалу підприємства,
недостатньо вивчено логістичні складові підвищення конкурентоспроможності
підприємницьких структур малого та середнього бізнесу.

Сучасні підприємства в умовах жорсткої конкуренції повинні постійно
шукати нові резерви зміцнення своїх конкурентних позицій на ринку. Одним із
таких резервів є логістика, яка пропонує нові методи управління постачанням,
виробництвом та розподілом. Значні переваги логістики в конкурентній
боротьбі підтверджуються результатами досліджень британських вчених,
згідно яких в структурі собівартості продукції близько 70 % складають витрати,
пов’язані із зберіганням, транспортуванням, упаковкою та іншими операціями
по переміщенню товарно-матеріальних цінностей. Звідси випливає, що саме в
сфері логістики, а не виробництва, як вважалося раніше, містяться найбільші
резерви щодо покращення конкурентних позицій підприємства. Тому логістика
повинна стати частиною механізму функціонування підприємств.

В процесі дослідження конкурентоспроможності підприємств важливим
завданням є формулювання визначення цього терміну, яке б враховувало
логістичні аспекти. На думку ряду авторів, найбільш вдалим є тлумачення, яке
дає Л. С. Кобиляцький: конкурентоспроможність підприємства визначають
показники, які характеризують ефективність виробничої діяльності,
фінансового стану підприємства, ефективності організації збуту і просування
товару порівняно з підприємствами-конкурентами, а також показники
конкурентоспроможності товарів [1].

А. В. Котлик [2] пропонує застосовувати процесний підхід до управління
конкурентоспроможністю підприємства, що означає: виділення бізнес-процесів
як об’єктів аналізу й управління конкурентоспроможністю, оцінювання
конкурентоспроможності підприємства на основі конкурентоспроможності
бізнес-процесів, а також орієнтацію управління конкурентоспроможністю
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підприємства на управління конкурентоспроможністю як кожного бізнес-
процесу окремо, так і всіх бізнес-процесів у комплексі. При цьому під
конкурентоспроможністю підприємства за бізнес-процесом розуміється
спроможність підприємства ефективно виконувати свої функції в умовах
конкуренції, сприяючи гармонійному задоволенню інтересів основних
зацікавлених сторін, тобто первинних і вторинних клієнтів бізнес-процесу,
персоналу, власників підприємства.

За результатами власних досліджень – анкетного опитування, проведеного
на аналізованих підприємствах, було сформовано вісім груп показників бізнес-
процесів, за якими слід оцінювати рівень конкурентоспроможності
підприємства. Сформовані групи показників запропоновано об’єднати у три
блоки-потенціали: виробництво, маркетинг, фінанси, в межах яких і мають
розглядатись логістичні складові підвищення конкурентоспроможності.

Підхід до формування сукупності факторів, які визначають рівень
конкурентоспроможності підприємства, покладено в основу теорії ефективної
конкуренції. Згідно з цією теорією, найбільш конкурентоспроможним є те
підприємство, де найкращим чином організована робота всіх служб і
підрозділів [3]. Оцінка ефективності роботи кожного із підрозділів передбачає
оцінку ефективності використання ним відповідних ресурсів.

Для оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств пропонуємо
розрахувати індекси конкурентоспроможності по кожній групі бізнес-процесів,
інтегральні індекси для кожного із потенціалів та інтегральний індекс
конкурентоспроможності підприємств.

По кожному потенціалу (виробництво, маркетинг, фінанси) можна
виокремити особливо актуальні фактори. В сфері виробництва важливою
сьогодні є ефективна його організація з мінімальними витратами. Щодо
маркетингу, то нагальним питанням є пошук нових ринків збуту продукції. Що
стосується фінансів, то реалізація виробничих та маркетингових стратегій
дозволить їм досягти оптимального рівня загальних витрат та сформувати
збалансований або профіцитний бюджет. Це, в свою чергу, приверне увагу
інвесторів: як іноземних, так і внутрішніх та сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності.

Логістичні складові чинять значний вплив на рівень конкуренто-
спроможності підприємства і вчасне їх виявлення та прийняття і реалізація
логістичних рішень дозволять підприємствам досягти стабільності на ринку та
закріпити свої позиції серед конкурентів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

В сучасних умовах субʼєкти господарювання зацікавлені в інноваціях,
завдяки яким вони можуть здобути певні переваги над конкурентами –
унікальність нового продукту, зниження виробничих витрат, поліпшення якості
продукції тощо. Кінцевим результатом цього є підвищення іміджу, зростання
обсягів продажу продукції, що збільшує прибуток підприємства. Однак,
привабливість інновацій полягає не лише в кращих економічних результатах
окремих підприємницьких структур. Активна інноваційна діяльність сприяє
загальному соціально-економічному зростанню, тому оцінювання її
ефективності слід здійснювати комплексно з урахуванням економічних,
науково-технічних і соціальних чинників, які дають можливість забезпечити
успішне функціонування будь-якого підприємства.

Успішне функціонування підприємства і досягнення стратегічних переваг
в умовах конкурентного середовища суттєво залежать від ефективності їхньої
інноваційної діяльності.

Теоретико-методологічні засади ефективності розмежовують поняття
ефекту й ефективності, розуміючи під першим результат заходу, а під другим –
співвідношення ефекту і витрат, що його викликали. Ефект (від лат. еffectus –
виконання, дія) означає результат, наслідок певних причин, дій. Ефект може
вимірюватися в матеріальному, соціальному, грошовому вираженню. У тому
випадку, коли результати отримують грошову оцінку, говорять про
економічний ефект [1].

Ефектом характеризується будь-яка взаємодія, яка дає результат. Проте,
ефект і ефективність не збігаються. Ефективність властива не будь-якій
взаємодії, а лише цілеспрямованій, тому ця категорія має управлінський
характер і відображає, перш за все, ступінь досягнення мети.

Враховуючи широкий спектр застосування, інноваційна діяльність може
мати різні види ефектів, їх класифікація повинна відображати багатоаспектність
та різноманітність функцій відповідної сфери діяльності. Так, інноваційна
діяльність в сфері товарного обігу та сервісу створює наступні ефекти:

˗ економічний (перевищення доходу від виробництва над витратами на
нього);

˗ соціальний (покращення умов життя, ступінь соціального розвитку);
˗ екологічний (збереження екологічної обстановки і забезпечення

населення екологічно безпечними продуктами харчування);
˗ технічний (підвищення науково-технічного рівня виробництва);
˗ технологічний (ступінь використання ресурсів);
˗ комерційний (економія за рахунок скорочення часу виходу товару на

ринок);
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˗ бюджетний (вплив результатів інноваційної діяльності на доходи і витрати
відповідного (державного, регіонального або місцевого) бюджету.

Наявність різноманітної кількості підходів до визначення ефективності
дають право стверджувати, що «ефективність» є складною, багатозначною,
комплексною категорією, яка поєднує у собі різні взаємоповʼязані поняття та
характеристики, що відображає результати діяльності підприємства з різних
аспектів та характеризує розвиток системи. Отже, ефективність – це категорія,
яка виражає відповідність отриманих результатів і витрат цілям та інтересам
зацікавлених сторін у кількісних та якісних показниках [3].

Більшість науковців зосереджуються на підході до визначення
ефективності інноваційної діяльності з позиції досягнення мети, що, на нашу
думку, є доцільним. Інноваційний процес цілеспрямований на кінцевий
результат. Результати інноваційної діяльності виявляються у різних сферах,
оскільки процеси нововведень різноманітні і неоднакові за своїм характером.

Ефект інноваційної діяльності можна визначити як кінцевий результат у
вигляді отримання додаткових переваг у результаті здійснення комплексу
наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів,
необхідних для впровадження та реалізації інноваційного продукту.

Ефективність інновацій – це величина, що визначається конкретною
здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових, матеріальних і
фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створених продуктів, технічних
систем, структур [1].

Ефективність інноваційної діяльності виявляється на мікроекономічному
та макроекономічному рівнях. Процес комплексної оцінки ефективності
інноваційної діяльності підприємства передбачає її здійснення за чотирма
етапами. Ефект від застосування нововведень є складним поняттям, його
потрібно розглядати як соціально-економічний ефект.

Ефективність інноваційної діяльності визначається її конкретною
спроможністю створювати інновації, які зберігають відповідну кількість праці,
часу, матеріально-технічних ресурсів, коштів, послуг, технічних систем або
дають змогу збільшувати виробництво знарядь праці, предметів споживання,
які створюють комфортні умови життя людей, нові правила соціальних
відносин. Тому для оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємств
доцільно виділити такі критерії, як: цілі підприємства, політика, цінності,
орієнтири; науково-технічні критерії; фінансові критерії; зовнішні та екологічні
критерії [2].

У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що при
вивченні ефективності інноваційної діяльності необхідно розрізняти поняття
«ефекту» та «ефективності»; визначати види ефектів, які створюються у
відповідній сфері діяльності; використовувати класифікацію ефектів для
побудови системи критеріїв та показників ефективності інноваційної
діяльності.

Процес забезпечення ефективності інноваційної діяльності повинен
відбуватися в максимально можливий скорочений строк з мінімальними
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витратами. У конкурентному середовищі доцільно як можна скоріше вийти на
рівень виробництва та реалізації інноваційного продукту, досі ще існує
монопольна ціна на інноваційний продукт. Але чим швидше необхідно пройти
усі етапи впровадження та комерціалізації інноваційного продукту, тим більше
потрібно затратити ресурсів. Тобто для забезпечення ефективності інноваційної
діяльності необхідно враховувати і планувати всі можливі витрати на
реалізацію інноваційного проєкту.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ

Участь країни у міжнародному руху капіталу є необхідною для залучення
зовнішніх ресурсів і покращення можливостей для зростання соціального-
економічних показників. За рахунок загальної участі багатьох країн формується
міжнародний ринок капіталу та його руху. Про розвиток міжнародного руху
капіталу свідчить інтенсивність фінансових потоків між країнами та реалізація
низки інвестиційних (кредитних, грантових та ін.) програм світовими
фінансовими інституціями.

Відмітимо загальні передумови міжнародного руху капіталу: (1)
інтернаціоналізація економічного життя, (2) можливість більш вигідного
розміщення капіталу за кордоном, (3) на внутрішньому ринку є відносний
надлишок капіталу та відсутні умов для ефективного використання, (4)
прагнення власників капіталу використовувати капітал у місцях, де низькі ціни
на сировину, енергоносії, транспорт, напівфабрикати, (5) збереженість
фінансових ресурсів, запровадивши нижчі тарифи та пільгові тарифні заходи в
країнах, де надходить капітал, (6) можливість стабільного постачання імпортної
сировини для державних підприємств, (7) прагнення забезпечити захист
економічних інтересів в країні-експортері капіталу, (8) існування різноманітних
способів і форм міжнародного потоку капіталу та більш ефективне їх
використання за кордоном [1, с. 44–58; 2, с. 175–186].

Розглядаючи базові положення формування та розвитку міжнародного
руху капіталу, варто відмітити перелік виконуваних функцій: (1) розподіл
капіталу між країнами та галузями в масштабі світового господарства; (2)

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2011.


416

раціональне використання ресурсів стимулює зростання рівня життя населення
країн у глобальному масштабі; (3) сприяє зменшенню транзакційних витрат для
ТНК завдяки перенесенню виробництва до інших країн, які мають більш
місткий внутрішній ринок та низьку вартість ресурсів; (4) здійснює прямий чи
опосередкований вплив на політику інших країн чи окремих регіональних
блоків, використовуючи світові фінансові центри, які володіють значним
обсягом капіталу [3, с. 136–142; 4, с. 320–330].

В результаті міжнародного руху капіталу глобалізована фінансова система
набуває значної платоспроможності, яку можна додатково капіталізувати або
перевести у збільшення споживчого попиту, що мало повʼязане з
національними заощадженнями. Єдиним обмеженням для цього додаткового
приросту капіталу є очікування майбутньої прибутковості, що
використовується для створення боргового інструменту.

Якщо формуються взаємодоповнювальні відносини, то приплив
іноземного капіталу стає фактором розвитку – переваги від збільшення
виробничих потужностей розподіляються більш рівномірно, зростає попит на
кваліфіковану робочу силу та рівень оплати, стимулюючи внутрішні інвестиції
в кваліфікацію. Тому дослідження взаємозвʼязку та функціональної залежності
іноземного капіталу не обмежуються лише «створенням привабливого
інвестиційного середовища» та «збільшенням масштабів залучення інвестицій».
Насамперед, щоб забезпечити параметри своїх очікувань (вимагаються
моделлю соціально-економічного розвитку країни) щодо функціонування в
економіці, позитивного впливу на фінансовий ринок, тобто збільшення
доступності капіталу для проєктів розвитку та рівного доступу для всіх
учасників.

Соціально-економічні наслідки залучення іноземного капіталу в
національну економіку залежать від співвідношення фізичного та людського
капіталу в процесі розвитку додаткового припливу капіталу. Якщо формуються
взаємодоповнювальні відносини, то приплив іноземного капіталу стає
фактором суспільного розвитку, оскільки вигоди від насиченої капіталом
національної економічної системи не тільки розподіляються на незначну
частину одержувачів доходу від власності, але й беруть участь у забезпеченні
соціально-економічного розвитку країни. Але передумовою цього є широкий і
рівний доступ субʼєктів господарювання до зовнішніх джерел фінансування. У
той же час, монополія фінансової системи з її високим ризиком і високими
трансакційними витратами на виявлення та перевірку рівня прибутковості
проєктів та інформації про ризики робить майже неможливим отримання
переваг економіки, насиченої капіталом.

Тому за відсутності розвиненої фінансової системи, як економічного
субʼєкта, з гарантією широкого доступу до зовнішніх джерел фінансування,
стає більш вірогідним, що іноземний капітал діятиме за моделлю, згідно з якою
встановлюються відносини заміщення між фізичним та людським капіталом.
Тоді приплив іноземного капіталу стає фактором збереження моделі
«нестійкого зростання», у цей час інвестиційний прибуток і капіталонасичене
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національне виробництво є висококонцентрованими. Таким чином, економічне
насичення капіталу не покращує умов відтворення людського капіталу в
суспільстві, а навпаки – витісняє його з національного виробництва, робочу
силу, яка сприяє утриманню національно виробленої сировини, спеціалізованої
на міжнародному поділі праці.

При відносно високому розвитку фінансової інфраструктури – підвищення
доступності капіталу для широкого кола субʼєктів господарювання, зниження
віддачі від заощаджень та підвищення значення складової підприємницького
прибутку за рахунок інновацій. Тому слід стимулювати перехід до інноваційної
моделі розвитку, яка передбачає формування взаємодоповнюючих
взаємозвʼязків між фізичним і людським капіталом у процесі економічного
зростання та розвитку.

Таким чином, базовими елементами формування та розвитку
міжнародного руху капіталу є доступність ресурсів і їх подальше ефективне
використання, що потребує врахування значної кількості чинників, згідно яких
пришвидшується чи навпаки сповільнюється інтенсивність руху капіталу.
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ТРЕНДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА
УМОВ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Динамізм і невизначеність ринкового середовища, глобалізаційні та
інтеграційні процеси зумовлюють необхідність підвищення інноваційної
активності підприємств, що потребує не тільки реалізації інноваційної
діяльності, але й характеризує інноваційну орієнтованість провідною
ідеологією економічного та організаційного розвитку і висуває вимоги щодо
технологічного стану підприємств. Це спонукає до формування нових підходів
та положень щодо функціонування інноваційно-орієнтованих підприємств на
засадах удосконалення управління їх технологічним оновленням.

Завдання техніко-технологічного оновлення особливо актуальне для
вітчизняних промислових підприємств внаслідок суттєвого зношення
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технічного парку устаткування в усіх галузях промисловості. Устаткування,
що значною мірою фізично чи морально не відповідає вимогам сучасності,  не
може забезпечити випуск продукції із необхідними вартісними та якісними
показниками, які б дозволили конкурувати з імпортними товарами як на
внутрішніх, так і зовнішніх ринках. Досвід країн, які успішно пройшли етап
трансформації економічних відносин, показує, що проведення техніко-
технологічного оновлення промислових підприємств, стимулювання
інноваційної активності є необхідними умовами для підвищення конкуренто-
спроможності виробництва та виходу економіки з депресії [1].

Сучасний етап економічного розвитку національної промисловості
характеризується посиленням ролі машинобудування в прискоренні темпів
впровадження результатів науково-технічного прогресу в промисловий
комплекс України. За результатами проведених досліджень, ми дійшли
висновку, що зміна технологічних укладів, промислових революцій призводить
до складних соціально-економічних перетворень у суспільстві. Для української
економіки характерною є проблема багатоукладності. Так, частка випуску
продукції в промисловості України (за даними 2021 р.) за 5-м і 6-м
технологічними укладами становить близько 4 %, (за 6-м – менше 0,1 %).
Близько 95 % виробленої продукції припадає на 3-й і 4-й технологічні уклади,
які поглинають 75–90 % інвестиційно-інноваційного та фінансового
забезпечення [3]. Тому актуальною постає потреба якісного оновлення
технологій на основі інновацій, інтелектуалізації, цифровізації економіки.  Це
проявляється в сучасному розумінні вченими сутності технологій.

В процесі дослідження нами виявлено, що увагу привертають проблеми
виділення ключових позицій технологічного оновлення, обґрунтування ролі
держави в технологічному розвитку, взаємозв’язку технологій і інновацій та
багато інших. Про це свідчить шлях еволюції інноваційної теорії, яка виступає
складовою фундаменту методології технологічного оновлення. В ньому
виділяється період техніко-економічної парадигми економічного розвитку, в
умовах якого фактор технологій  проявлявся в різних моделях, концепціях та
наукових ідеях. В цьому контексті нами визначено, що вирішення ключових
проблем активного запровадження інноваційних технологій на науково
обґрунтованій основі в різних галузях промисловості потребує активізації
процесів формування та розвитку національної інноваційної системи.

Ми погоджуємось із висновком вчених, що економічні системи
надзвичайно складні, перебувають у постійному розвитку і повинні
забезпечувати обороноздатність країни. Такий висновок є відповіддю на
виклики зовнішнього середовища. Зокрема, негативною тенденцією сучасного
етапу світового розвитку є значне загострення конкурентної боротьби на
міжнародних ринках, що призводить до стрімкої зміни геополітичної ситуації у
світі на початку ХХІ ст. Активізувалась поява нових центрів сили в різних
країнах, кожен із яких має власні особливі (суперечливі) соціально-економічні,
політичні та інші інтереси. Таке протистояння призводить до посилення
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недовіри, зростання напруги у відносинах між країнами, появи військових
конфліктів.

Проведений аналіз основних тенденцій розвитку промисловості в
контексті економічної безпеки та обороноздатності України дозволив виявити
ряд проблемних аспектів. Структурна ж перебудова національної економіки,
спроможна забезпечити в найближчій перспективі її стійкий підйом та сталий
розвиток, можлива тільки на новій інтелектуальній, економічній та
організаційній основі, що базується на високотехнологічному типі відтворення.
Це вимагає створення передумов для формування і мобілізації внутрішніх
резервів сталого розвитку економіки і, перш за все, наявного в країні
інтелектуального потенціалу, що трансформується в технологічне оновлення.
Одержані результати дослідження засвідчили, що для цілей побудови сучасної
соціально-економічної системи країни доцільно розробити виважену ефективну
державну економічну політику перехідного етапу до втілення реальних
моделей, визначених науковцями, яка базувалася б на результатах науково
обґрунтованих досліджень економічного розвитку та зростання економіки
країни із могутнім ресурсним і інтелектуальним потенціалом.

У зв’язку із цим, до найбільш важливих завдань економічної науки за
даним напрямом слід віднести формування новітніх методологічних підходів та
концептуальних основ розробки ефективного інструментарію технологічного
розвитку кожного суб’єкта господарювання з метою запровадження інновацій,
інтелектуалізації виробництва і реалізації стратегій нових технологій
управління виробничими системами, які постають важливими механізмами
широкомасштабного втілення технологій «Бережливого виробництва».
Відповідно до отриманих результатів, технологічне оновлення на
машинобудівному підприємстві доцільно здійснювати із врахуванням
результатів оцінювання його якості, ефективності та потенціалу. Важливим
етапом також є моніторинг зміни показників оцінки  технологічного оновлення
на машинобудівному підприємстві для забезпечення вчасного реагування на
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Основний напрям
технологічного оновлення має спрямовуватись на  підвищення рівня
технологічного розвитку машинобудівного підприємства – це перехід до нового
стану господарської діяльності з ефективним використанням існуючих ресурсів
і факторів виробництва, проведенням науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, удосконаленням системи управління, мотивації
працівників тощо.

Таким чином, дослідження теорії і практики технологічного оновлення
підприємств засвідчує його першочергове спрямування на технологічний
розвиток та актуальність побудови системи управління технологічним
оновленням. Для побудови системи управління технологічним оновленням
машинобудівного підприємства обов’язковою умовою є врахування витрат
необхідних ресурсів (матеріального, фінансового, кадрового, інформаційного,
енергетичного забезпечення), які виступають відправною змістовною точкою
процесу технологічного оновлення та можуть розглядатись як вхідний вектор.
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УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО СЕРВІСУ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Успіх на ринку готельно-ресторанних послуг, як і у випадку будь-якої
іншої ділової діяльності, що здійснюється за ринковими принципами, значною
мірою залежить від здатності задовольняти потреби споживачів. Це непросто,
оскільки численні умови призводять до того, що переваги покупців і, як
наслідок, їх ринкова поведінка зазнають значних змін протягом навіть
порівняно короткого періоду часу. Те, що було новим явищем два роки тому,
сьогодні є стандартним. Мало хто памʼятає про новинки пʼятирічної давності,
споживач та його очікування також змінюються. Як наслідок, однією з
основних умовою забезпечення клієнтоорієнтованого сервісу є всебічні знання
запитів споживачів. Тому доцільно постійно контролювати та аналізувати
потреби споживачів, щоб постійно оновлювати знання про їхні очікування.

Серед головних змін, що впливають на очікування споживачів у галузі
готельно-ресторанного господарства, доцільно виділити:

1) демографічні: зміни чисельності та структури домогосподарств та
старіння суспільства;

2) економічні: збільшення доходу, популяризація доходів населення, зміни
в споживанні готельно-ресторанного продукту відносно доходів;

3) соціально-професійні: зростання професійної активності жінок, вища
освіта;

4) культурні: культ молодості, зміни в структурі вільного часу, збільшення
мобільності населення, розширення доступу до інформації (компʼютеризація).
Розглянемо детальніше основні характеристики та наслідки змін, що
трансформують потреби й запити споживачів готельно-ресторанного сервісу.

У контексті багатовекторних змін потреб і вподобань сучасного
українського споживача, можна визначити три основні тенденції, важливі для
функціонування і розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства в
контексті впровадження клієнтоорієнтованого сервісу:

1) «здоровʼя та безпека», для якої характерно:
˗ зростання вагомості походження продуктів, що споживаються;
˗ посилена увага до сировини, технологій виробництва, харчової цінності

https://ukrstat.gov.ua/metod_polog/menu/menu_/2_nti.htm
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страв;
˗ підвищений інтерес до дієтичного харчування (дієти, що виключають

вибрані інгредієнти, вегетаріанське харчування та його різновиди);
˗ більші сподівання на коригування гастрономічної пропозиції до

законодавчих норм у галузі здорової їжі та безпеки технологічного процесу.
З огляду на цю тенденцію клієнтоорієнтований сервіс повинен

передбачати всі умови для донесення відповідної інформації до споживача;
врахування їх потреб при формуванні гастрономічної пропозиції.

2) «зручність», що характеризується такими особливостями:
˗ високий попит на пропозицію «фаст-фуд» та «швидкий сервіс»;
˗ підвищення важливості розташування закладу при прийнятті рішень

щодо відвідування підприємства готельно-ресторанного господарства;
3) «задоволення та відчуття», що мають такі характеристики:
˗ підвищений інтерес до етнічних кухонь;
˗ посилена уваги до дизайну інтерʼєру та естетики;
˗ персональна індивідуалізація;
˗ зацікавленість готельно-ресторанними інноваціями;
˗ посилений інтерес до кулінарних експериментів (потворна їжа,

молекулярна кухня, фудпейринг);
˗ зростання вагомості додаткових послуг.
Неможливо бути ефективним на ринку без широкого погляду на зміни,

адже для задоволення потреб, про які повідомляють споживачі, цього
недостатньо, вони повинні бути створені відповідно до виникаючих тенденцій
на ринку.

Висока актуальність проблеми побудови ефективних довготривалих
взаємовідносин зі споживачем, формування його лояльності на основі
клієнтоорієнтованого сервісу, зумовлюється особливостями функціонування
підприємств готельно-ресторанного господарства, де продукт виступає
складним, багаторівневим комплексом складових. Тому побудова політики
орієнтованості на потреби споживача з позиції клієнтоорієнтованого сервісу є
досить складним управлінським процесом, який потребує глибокого аналізу
умов його забезпечення.

Особливістю сучасного готельно-ресторанного ринку є відкритість в
умовах конкуренції, що вимагає від підприємства формування особливих
конкурентних переваг перед тими, хто має більш тривалий досвід ведення
економічної діяльності. Окремі готелярі та ресторатори ретельно вивчають
теоретичні розробки вчених з впровадження клієнтоорієнтованого підходу, інші
публічно заявляють про свою клієнтоорієнтованість, що не завжди відповідає
реальності. Однак, стратегічне значення формування клієнтоорієнтованості з
позиції сервісу є незаперечним фактом у готельно-ресторанному бізнесі. Тому
постійно зростає увага до клієнтоорієнтованості як стратегічного напрямку
розвитку сервісної діяльності підприємства.

На сьогодні не існує єдиного механізму впровадження саме
клієнтоорієнтованого сервісу для підприємств готельно-ресторанного
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господарства у відповідності до функцій. Також недостатньо досліджені на
практиці та обґрунтовані теоретико-методичні основи сприятливих умов
організації клієнтоорієнтованого сервісу на підприємствах готельно-
ресторанного господарства.

Зацікавленість до концепції «економіка вражень» зумовлена тим, що
сьогодні чітко вирізняються перші ознаки настання цієї епохи і на українському
готельно-ресторанному ринку. Свідченням цього є зростання інтересів
споживачів до тематичних закладів готельно-ресторанного господарства з
чітким позиціонуванням, у яких усі елементи (від меню до інтерʼєру та
поведінки персоналу) побудовані навколо єдиної ідеї, що забезпечує
клієнтоорієнтований сервіс і, як результат, максимально сильні емоції та
враження. Вдало реалізована бізнес-стратегія має потенціал для забезпечення
продаж готельно-ресторанного продукту, підвищення рентабельності,
отримання додаткового прибутку та формування стабільної конкурентної
переваги.

З метою формування лояльності споживача, перетворення потенційного на
реального, необхідно застосовувати у діяльності концепцію індивідуалізації
споживача – надавати індивідуальний сервіс, пропонувати готельно-
ресторанний продукт, що максимально відповідає його потребам, створити
позитивне емоційне середовище [1].

Аналізуючи елементи клієнтоорієнтованого підприємства, можна
виокремити, що основною позицією підприємства є отримання додаткового
прибутку за рахунок глибокого розуміння потреб споживача та ефективних
методів їх задоволення. Це забезпечить стійкі переваги перед конкурентами,
зниження витрат на залучення нових клієнтів та ринкових угод, зменшення
ступеню ризику агресивної поведінки інших підприємств та споживачів.

Клієнтоорієнтований підхід також передбачає і певні вигоди для
споживачів:

1) економічні – отримання бонусів, персональних знижок, участь у акціях
та розіграшах подарунків;

2) психологічні – емоційний комфорт відвідування закладу готельно-
ресторанного господарства;

3) соціальні – гарні дружні відносини з персоналом, отримання
індивідуального сервісу.

Оскільки сервісна діяльність підприємства готельно-ресторанного
господарства є домінуючою в формуванні клієнтоорієнтованості, то
клієнтоорієнтований сервіс є дієвим інструментом формування лояльності і
вимагає детального вивчення для прийняття ефективних управлінських рішень.

Виходячи з досліджень різних вчених питання сервісу, зокрема,
К. Ловлока [2], Д. Шоула [3], доцільно запропонувати узагальнений алгоритм
впровадження клієнтоорієнтованого сервісу, який передбачає такі етапи:

1) дослідження відмінностей між підприємством готельно-ресторанного
господарства, що зорієнтоване на готельно-ресторанну послугу, та
клієнтоорієнтованим підприємством;
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2) чітке зрозуміння типу підприємства за критерієм клієнтоорієнтованості,
виокремлення факторів впливу, формування потреби та значення
клієнтоорієнтованого сервісу у своїй діяльності;

3) всебічна оцінка персоналу підприємства на придатність до
впровадження клієнтоорієнтованого сервісу;

4) аналіз можливостей навчання та тренінгів працівників із залученням
сторонніх професійних коучів, формування власних тренінгових систем,
створення посади захисника інтересів клієнта всередині компанії (зарубіжна
практика) тощо;

5) визначення наявних матеріально-технічних інструментів для
технологізації.

Враховуючи викладене, можна з впевненістю стверджувати, що
клієнтоорієнтований сервіс є інструментом успішного формування лояльності,
адже здатний задовольнити емоційні запити сучасних споживачів. Дослідження
довело, що впровадження клієнтоорієнтованого сервісу у діяльність
підприємства неможливе без ретельного всебічного аналізу стану підприємства
для його забезпечення: розуміння та участі керівництва, співробітників та
матеріально-технічних інструментів технологізації. Результати оцінки рівня
клієнтоорієнтованості підприємства готельно-ресторанного господарства,
аналіз наявного позитивного підґрунтя забезпечення якості обслуговування є
основою для подальшої розробки бізнес-моделі клієнтоорієнтованого сервісу та
механізму її впровадження.

Список використаних джерел
1. Продан І. О., Різник Ю. І. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкуренто-
спроможності підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 1(468). С. 308–313.
2. Lovelock K. Marketing of services: personnel, technologists, strategies. URL:
https://www.researchgate.net/publication/348960657_Services_Marketing_People_Technology_Str
ategy_9th_edition/link/61a0b8397323543e2109be98/download.
3. Tschohl J. Achieving Excellence Through Customer Service. URL: https://customer-
service.com/product/achieving-excellence-through-customer-service-download/.

Середа І. С.
Науковий керівник: Шалева О. І., к.е.н., доц.

Львівський торговельно-економічний університет

БАЗОВІ ЗАСАДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ОБІГУ

Прискорення темпів наукового, технічного прогресу, що відбувається в
останні роки, посилення конкуренції, яке спричиняється глобалізацією
економіки, різко загострюють проблеми підвищення конкурентоспроможності
як товаровиробників, так і підприємств у сфері обігу, пошуку i реалізації їх
конкурентних переваг. При цьому динамічні зміни умов i середовища
господарювання потребують постійного удосконалення та оновлення
асортименту продукції, технологій і виробництва та просування на ринку з

https://www.researchgate.net/publication/348960657_Services_Marketing_People_Technology_Str
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метою оперативного пошуку i реалізації ринкових можливостей інноваційного
розвитку, який для України є безальтернативним.

Диверсифікація є важливим елементом розвитку підприємства, вона є
досить складним та багатогранним процесом. Від ефективності проведення
диверсифікації тих чи інших аспектів діяльності підприємства залежать його
подальші перспективи на ринку, на якому підприємство планує здійснювати
свою діяльність. Різноманітність диверсифікаційних процесів доводить, що
існує багато визначень цього терміну, розроблених відомими українськими та
іноземними науковцями. Деякі їх приклади наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Визначення поняття «диверсифікація»

Автор Визначення
І. Ансофф
[1, с. 15]

Диверсифікація – стратегія, яка дає підприємству змогу використовувати
наявні переваги в нових галузях діяльності за умов суттєвої мінливості
середовища господарювання.

М. Горт [2, с. 9] Диверсифікація – одночасне обслуговування компанією декількох ринків
Н. В. Куденко
[3, с. 122]

Диверсифікація – стратегія, за якої передбачається вихід організації в
раніше невідомі для нього сфери бізнесу.

М. О. Багорка,
І. А. Білоткач
[4, с. 63]

Диверсифікація – це одночасний розвиток декількох або багатьох, не
повʼязаних між собою технологічних видів виробництва або
обслуговування, збільшення асортименту виробництва або послуг.

Є. І. Богуславський,
А. О. Черниченко
[6]

Диверсифікація діяльності підприємства передбачає створення розмаїття
бізнесу фірми за допомогою виходу підприємства на нові сектори ринку і
збільшення галузевого діапазону його діяльності.

О. О. Цогла
[7, с. 148]

Диверсифікація – це процес, що охоплює організаційні, економічні,
правові зміни на підприємствах, та направлений на підвищення
ефективності виробництва, зниження кількості банкрутств, своєчасне
реагування на зміни економічної конʼюнктури ринку для забезпечення
прибутковості на основі використання ринкових шансів і встановлення
конкурентних переваг, зміцнення положення підприємства в ринковому
сегменті.

Можна зробити висновок, що диверсифікацію діяльності підприємства, в
т.ч. у сфері обігу, доцільно трактувати як одну із альтернативних стратегій
функціонування бізнесу, що ґрунтується на комбінуванні та зміні наявних і
нових складових інвестиційного портфелю підприємства, видів діяльності,
асортименту продукції, внутрішніх бізнес-процесів субʼєкта господарювання з
метою збереження і підвищення економічної резистентності компанії до
можливих ризиків, рівня економічної ефективності та результативності
функціонування підприємства та забезпечення процесу внутрішнього зростання
компанії.

На практиці найчастіше виділяють такі основні типи диверсифікації [7, с.
18]:

1. Вертикальна – спрямована на поглинання споживачів і постачальників,
перевага якої полягає в абсолютному контролі за бізнес-процесом підприємства.
Зазвичай, такий тип диверсифікації характерний для підприємств виробничої
сфери, повʼязаних із переробкою основного ресурсу.
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2. Горизонтальна диверсифікація передбачає виробництво або продаж
нового товару, не повʼязаного з уже наявним, але котрий може користуватися
попитом наявної клієнтури.

3. Конгломератна чи побічна диверсифікація означає проникнення
підприємства в інші галузі шляхом придбання субʼєктом бізнесу нових
виробництв, що гарантують максимально високі прибутки.

4. Концентрична диверсифікація – поповнення асортименту товарів
схожими (з технічного та маркетингового погляду) з тими, що вже
пропонуються, але призначені для приваблення нових покупців.

Перелічені типи диверсифікації мають свої переваги та недоліки, тому
підприємство повинне обрати найбільш прийнятний для себе, виходячи зі своїх
цілей та реальних можливостей.

На відміну від спеціалізованого підприємства, диверсифіковане, зазвичай,
характеризується такими перевагами [8, c. 20]:

˗ диверсифікація є одним із найбільш ефективних способів забезпечення
капіталовкладень і зниження рівня ризику;

˗ пропонуючи широкий спектр товарів і послуг (у т. ч. власного
виробництва), підприємство може підвищити свою конкурентоспроможність;

˗ багатоцільове використання технологічних потужностей підприємства дає
змогу знизити як витрати виробництва й обігу, так і трансакційні витрати;

˗ персонал диверсифікованого підприємства накопичує значний технічний і
управлінський досвід;

˗ підприємство одержує технологічну перевагу завдяки виконанню
спільних завдань і обміну досвідом у різних стратегічних одиницях бізнесу;

˗ підприємство має можливість посилити диференціацію пропонованих
товарів і послуг.

Диверсифікація може стосуватися різних напрямів діяльності
підприємства, але вона неминуче несе зміни до його структури, виробництва,
обігу, маркетингової та закупівельної політики, інших  складових господарської
діяльності.

Водночас, практичний досвід засвідчив проблеми та недоліки цієї форми
організації бізнесу. Однією з найактуальніших серед них є розпилення ресурсів,
оскільки намагання розширити сферу діяльності, бути присутнім на
максимально можливій кількості ринків призводить до роздрібнення
фінансового, технологічного і кадрового потенціалу. Також диверсифіковані
підприємства невідворотно збільшують свої масштаби, розширюють і
ускладнюють організаційну структуру, що часто призводить до зниження або й
втрати керованості.

Диверсифікація передбачає використання засобів «материнського» бізнесу
для розвитку нових напрямів діяльності, тому часто його представникам такий
перерозподіл ресурсів здається несправедливим і статус «донора» їх не
влаштовує. Фактично при диверсифікації зароблені усіма підрозділами
підприємства кошти акумулюються, а пізніше розподіляються на потреби
розвитку залежно від пріоритетів, визначених корпоративним керівництвом. Як
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наслідок, виникає боротьба за ресурси.
Проведення диверсифікації часто потребує значних витрат коштів та

ресурсів, величина котрих залежить від типу та масштабу диверсифікації.
Однак, при грамотній підготовці та втіленні у життя, диверсифікація діяльності
підприємства сфери обігу здатна забезпечити йому стійкий та впевнений шлях
до розвитку та процвітання.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ
ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Процес післявоєнної відбудови є актуальним завданням для економіки
України. Після перемоги потрібно буде шукати нові можливості розвитку та
шляхи підвищення ефективності економіки. У звʼязку з цим зростає роль
підприємництва, оскільки воно є рушійною силою економіки. Інноваційність є
одним із ключових принципів розвитку підприємництва в умовах післявоєнної
відбудови економіки. Процес інновацій включає розробку нових продуктів,
технологій і виробничих процесів.

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації у лютому 2022
року нанесло значні втрати українській економіки. На початок серпня 2022
року обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування
житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить $108,3 млрд. А
непрямі втрати попередньо оцінюються у $128,8 млрд. Війна вплинула і на
можливість бізнесу повноцінно функціонувати. Майже половина підприємств
повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого 2022 року. Тільки
12,4 % не змінили або збільшили обсяги робіт у порівнянні з довоєнним часом.
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Загальні втрати МСП за період війни сягнули $85 млрд (не враховуючи
недоотриманих прибутків) [1].

Війна призвела до величезних втрат в економіці країни. Порушені
логістичні звʼязки, більшість підприємств скоротили обсяги своєї діяльності,
відбулося значне скорочення чисельності працівників, наслідком скорочення
доходів підприємств стало зменшення заробітної плати його робітникам, також
бюджет країни не отримує попередніх податків. Сьогодні здебільшого у своїх
дослідженнях науковці використовують термін «інноваційний розвиток», коли
йдеться про відповідний тип розвитку на макрорівні і проводяться дослідження
щодо механізму реалізації науково-технічного прогресу в процесі економічного
розвитку країни, регіону, формування так званої економіки знань, пошуку
нових джерел економічного зростання, побудови державної інноваційної моделі
розвитку тощо. Інноваційні засади розвитку передбачають економічне
зростання, засноване на постійних і систематичних нововведеннях,
спрямованих на суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності господарської
системи, на періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою НТП,
цілями і завданнями розвитку системи, можливістю використання певних
ресурсних факторів у створенні інноваційних товарів і формуванні
конкурентних переваг. Інноваційна модель розвитку безпосередньо ґрунтується
на отриманні нових наукових результатів та їх технологічному впровадженні у
виробництво, забезпечуючи приріст ВВП, головним чином, за рахунок
виробництва і реалізації наукоємної продукції та послуг.

Інноваційний розвиток підприємництва – це процес спрямованої
закономірної зміни стану підприємства, що залежить від інноваційного
потенціалу цього підприємства та джерелом якого є інновації, що створюють
нові можливості для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом
реалізації уміння знаходити нові рішення та ідеї у результаті винаходів. Серед
основних напрямів інноваційного розвитку підприємств у сучасній економіці
можна виокремити такі:

1) впровадження енергозберігаючих технологій та нетрадиційних видів
енергоресурсів. Важливим кроком на шляху до підкорення європейського
ринку є впровадження екологічного підходу до виробництва, наприклад,
встановлення сонячних станцій допомагає перейняти енергоефективні
практики, а також скоротити собівартість виробництва та забезпечити
безперебійне електропостачання. Завдяки інноваціям усі потреби в
електроенергії для виробництва покриваються лише з відновлювальних джерел
енергії;

2) заохочення українських підприємців до творчості та ризику, тобто
створення середовища, де нові ідеї можуть процвітати, а підприємства можуть
експериментувати з новітніми продуктами та послугами. За 3 перші місяці
повномасштабної війни українці зареєстрували понад 30 тис. підприємств. І це
дуже позитивна тенденція, адже саме малий та середній бізнес є фундаментом,
на якому відновлюватиметься економіка післявоєнної України. Створення
сприятливих умов для їхнього розвитку та масштабування вже сьогодні – це
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значущий крок до відновлення економіки після війни;
3) розширення експорту та вихід на закордонні ринки забезпечують

стабільний грошовий потік та конкурентоспроможність. У межах експортного
напрямку важливими є промоція українських товарів і послуг за кордоном,
розвиток експортних компетенцій українського бізнесу, організація участі
вітчизняних підприємств на міжнародних виставкових заходах, консалтинг;

4) стимулювання розвитку підприємництва можливе за допомогою таких
заходів: надання фінансової допомоги, податкових пільг, інформаційної
підтримки, створення спеціальних умов для розвитку підприємництва;

5) впровадження комплексних інформаційних технологій, сприяння IT-
стартапам. ІТ є однією з провідних індустрій української економіки, яка стрімко
зростає щороку і котра у воєнний час стала чи не єдиною галуззю економіки,
яка продовжує розвиватись, створювати нові робочі місця, реалізувати нові
проєкти, залучати інвестиції. Тому важливо продовжувати розвиток цієї галузі,
заохочувати IT-фахівців, які з початком повномаштабного вторгнення виїхали за
кордон, вести бізнес в Україні он-лайн та працювати за привабливими
податковими ставками. Також важливо зосередитися на таких ключових
технологіях для бізнесу: машинне навчання і штучний інтелект, доповнена і
віртуальна реальність, цифрові двійники обʼєктів, блокчейн, системи чат-
спілкування, адаптивні системи безпеки, платформи цифрових технологій.

Отже, повномасштабна війна вчергове підтвердила, що майбутнє України
за інноваціями. Інноваційні принципи розвитку підприємництва зосереджені на
впровадженні нових ідей та процесів з метою підвищення ефективності бізнесу.
У контексті післявоєнної економічної реконструкції інновації допоможуть
підприємствам стимулювати економічне зростання, створювати робочі місця та
покращувати життя людей. Війна росії проти України завдала нищівних
наслідків економіці нашої держави, але, водночас, вона стала потужним
каталізатором для подальшого розвитку вітчизняних підприємств. Сьогодні
справді важливим є пошук і впровадження новітніх напрямів розвитку бізнесу,
які після війни допоможуть економіці країни відновитися та процвітати.
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ІМПАКТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО: АКТУАЛЬНИЙ ТРЕНД ТА
ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Імпакт-підприємництво – це філософія бізнесу, яка ставить перед собою
мету не лише заробити гроші, але й позитивно вплинути на соціальне та
екологічне середовище. Це означає, що імпакт-підприємці розглядають
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соціальні та екологічні проблеми як можливості для бізнесу та розвʼязання їх
через інноваційні підходи. Основними цілями імпакт-підприємництва є
зменшення соціальних нерівностей, підвищення якості життя та захист
довкілля. Ці підприємства також працюють над створенням інноваційних
продуктів та послуг, які вирішують соціальні та екологічні проблеми та мають
позитивний вплив на людей та довкілля.

Дослідженнями питань імпакт-підприємництва займалися вчені з різних
країн та наукових галузей, зокрема: Томас Нойман (Thomas Neumann) [1], Стів
Джонсон (Steve Johnson) [2], Гідеон д. Маркман (Gideon D. Markman) [3],
Теодор Л. Вальдрон (Theodore L. Waldron) [3], Пітер Т. Гіаніодіс (Peter T.
Gianiodis) [3], Маріца І. Еспіна (Maritza I. Espina) [3]. Серед український вчених
питанням вивчення імпакт-підприємництва займаються: Й. Ситник [4],
Г. Юрченко [4], Н. Скоробогатова [5], О. Дорошенко [5]. Ці вчені та багато
інших вітчизняних дослідників вивчають імпакт-підприємництво, розробляють
теоретичні моделі та досліджують практичний вплив соціально відповідального
бізнесу на економіку та суспільство в Україні. Розуміння та підтримка імпакт-
підприємництва продовжує зростати, тому очікується, що наукові дослідження
в цій області будуть продовжуватися і надалі.

Імпакт-підприємництво є не лише філософією бізнесу, але й трендом, який
стає все популярнішим у бізнес-середовищі. Зростання інтересу до імпакт-
підприємництва пояснюється збільшенням свідомості про соціальні та
екологічні проблеми, з якими стикається світ, а також зміною цінностей у
суспільстві. Імпакт-підприємництво дозволяє підприємцям створювати значний
позитивний вплив на світ, збільшувати свої прибутки та просувати соціальну
відповідальність у бізнес-середовищі. Цей підхід стає все більш популярним
серед молодих підприємців.

Історія розвитку імпакт-підприємництва почалась у ХХ ст., коли багато
підприємців зосередили свою увагу на вирішенні соціальних та екологічних
проблем. Однак, термін «імпакт-підприємництво» почав використовуватися в
2007 році в статті, написаній соціальним підприємцем та філантропом
Дж. Грегорі Деплойстером та іншими.

В 2008 році на конференції «Імпакт-інвестування: нові горизонти» було
створено «Імпакт-інвестиційний форум» (Impact Investment Forum), який
зосередився на пошуку інвесторів, які готові вкладати гроші в соціальні
проєкти. Це стало першим кроком до створення екосистеми, що сприяє
розвитку імпакт-підприємництва.

У 2010 році було створено «Global Impact Investing Network» (GIIN), який
став провідною міжнародною організацією в галузі імпакт-інвестування. У той
же рік Б. Ґейтс та В. Баффет підписали «Пообіцянку живих» (The Giving
Pledge), в якій зобовʼязалися пожертвувати більшу частину свого майна на
благодійність.

У 2012 році було створено «B Corp» – сертифікаційну програму, яка
визначає підприємства, що мають позитивний вплив на соціальне та екологічне
середовище. Ця програма надає підприємствам можливість довести свою
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соціальну відповідальність та здійснювати позитивний вплив на світ.
У 2015 році ООН прийняла «Цілі сталого розвитку» (Sustainable

Development Goals або SDGs), які значно вплинули на розвиток імпакт-
підприємництва. Ці цілі встановлюють 17 конкретних цілей для забезпечення
сталого розвитку в усьому світі до 2030 року. Ці ЦСР вплинули на розвиток
імпакт-підприємництва наступним чином:

1. Змінили підхід до бізнесу: ЦСР вимагають від підприємств
відповідальної поведінки та дотримання соціальних та екологічних норм. Це
сприяє розвитку підприємств, які зосереджуються на створенні позитивного
соціального та екологічного впливу.

2. Збільшення інвестицій: ЦСР збільшили інтерес інвесторів до імпакт-
підприємництва, оскільки ці підприємства спрямовані на досягнення
соціальних та екологічних цілей, що відповідає одній з цілей ЦСР.

3. Створення нових можливостей: ЦСР сприяють появі нових можливостей
для імпакт-підприємництва, особливо в галузі сталого розвитку, яка включає в
себе проєкти зі збереження природних ресурсів, підвищення
енергоефективності, зменшення викидів в атмосферу та інші.

4. Розвиток екосистеми: ЦСР сприяють розвитку екосистеми, яка
підтримує розвиток імпакт-підприємництва.

Один з головних впливів Цілей сталого розвитку на імпакт-
підприємництво полягає в тому, що вони створюють міцний вимір соціальної та
екологічної відповідальності для бізнесу. Кожна з цілей містить конкретні
метрики, які допомагають підприємствам зрозуміти, який вплив вони мають на
світ, і спонукають їх зосередитися на забезпеченні позитивного соціального та
екологічного впливу.

Багато імпакт-підприємств зосереджуються на досягненні однієї або
декількох з Цілей сталого розвитку в рамках своєї місії. Наприклад, деякі
підприємства можуть зосереджуватися на забезпеченні доступності чистої води
та санітарії, тоді як інші можуть працювати над зменшенням нерівностей та
боротьбою з бідністю.

Додатково зʼявилася нова категорія інвесторів, які спеціалізуються на
інвестуванні в імпакт-підприємства, що зосереджуються на досягненні Цілей
сталого розвитку. Це дає підприємствам можливість отримати необхідний
фінансовий капітал для розвитку та забезпечення позитивного впливу на світ.

Імпакт-підприємства по всьому світу займаються різними справами,
працюючи над різними соціальними, екологічними та іншими проблемами.
Тому складання рейтингу найбільших імпакт-підприємств може бути складним
завданням. Тут ми перерахуємо кілька рейтингів, які були складені з різних
підходів:

˗ Fortune Change the World list: цей рейтинг складається з 50 підприємств,
які працюють над вирішенням світових проблем. Серед них можна виділити
такі імпакт-підприємства, як Tesla, Moderna, Alibaba, Zoom та інші;

˗ B Corp Best for the World: цей рейтинг складається з понад 200 імпакт-
підприємств, які отримали найвищі бали за свою соціальну та екологічну
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відповідальність. Серед них можна виділити такі компанії, як Patagonia, Ben &
Jerryʼs, The Body Shop та інші;

˗ ImpactAssets 50: цей рейтинг складається з 50 імпакт-інвестиційних
фондів, які інвестують у соціальні підприємства та імпакт-підприємства по
всьому світу. Серед них можна виділити такі фонди, як BlueOrchard
Microfinance Fund, MicroVest Short Duration Fund, Root Capital and TriLinc Global
Impact Fund;

˗ GIIN ImpactBase: цей рейтинг складається з більше 1000 імпакт-
інвестиційних фондів та імпакт-підприємств, які інвестують у соціальні та
екологічні проєкти по всьому світу.

Україна не залишається осторонь світового тренду імпакт-підприємництва.
Тут також є низка підприємств, які працюють над рішенням різноманітних
соціальних та екологічних проблем. До імпакт-підприємств в Україні
відносяться:

˗ Ecoisme – українська компанія, яка розробляє системи домашнього
енергетичного моніторингу, щоб зменшити споживання електроенергії та
зменшити негативний вплив на навколишнє середовище;

˗ Greencubator – соціальна організація, яка працює над підтримкою та
розвитком зеленого підприємництва в Україні;

˗ Wisher – українська компанія, яка розробляє соціальну мережу для збору
коштів на благодійність;

˗ Delfast – український виробник електричних велосипедів, який пропонує
заміну транспорту на більш екологічний варіант;

˗ Greencard – українська компанія, яка займається збором та переробкою
відходів паперу та картону, тим самим допомагаючи зменшити вплив на
довкілля;

˗ Agrofusion – українська аграрна компанія, яка працює над зменшенням
використання хімічних речовин у сільському господарстві та розвитком
екологічно чистих технологій.

Це далеко не повний список імпакт-підприємств в Україні. Наразі ще
багато компаній вдосконалюють свої підходи до соціальної відповідальності та
екологічності виробництва.

Українські великі компанії також поступово засвоюють філософію імпакт-
підприємництва та дбайливого відношення до соціальної відповідальності та
екології. До великого бізнесу, який застосовує імпакт-підхід до своєї діяльності
відносяться:

1) компанія «Нова пошта» – одна з найбільших логістичних компаній в
Україні, яка займається доставкою посилок та товарів. Компанія вважає своєю
місією сприяти розвитку електромобільного транспорту в Україні та
зменшенню викидів в атмосферу;

2) компанія «Milk Alliance Group» – один з найбільших виробників
молочних продуктів в Україні. Компанія використовує екологічно чисті
технології та дотримується принципу сталого розвитку. Вона також співпрацює
з благодійними організаціями, допомагає учасникам АТО і бійцям на передовій;
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3) компанія «Укргазбанк» – один з найбільших банків в Україні, який
активно впроваджує соціальну відповідальність та екологічні проекти. Банк
підтримує проекти в галузі охорони довкілля, соціальної відповідальності,
розвитку освіти, спорту та культури;

4) компанія «Fozzy Group» – один з найбільших роздрібних мережевих
операторів в Україні, власник таких магазинів, як «Сільпо», «Fora», «Фоззі» –
мережа магазинів, яка активно підтримує місцевих виробників та розвивається
у напрямку зменшення впливу на довкілля, підтримки здорового способу життя
та соціальної відповідальності;

5) «Метінвест» – одна з найбільших металургійних компаній України, яка
реалізує проекти з енергоефективності, зменшення викидів та використання
відновлювальних джерел енергії;

6) МХП – компанія, яка спеціалізується на виробництві та переробці мʼяса,
але також активно займається захистом навколишнього середовища,
впровадженням високих стандартів добробуту тварин та підтримкою місцевих
громад;

7) ДТЕК – найбільша енергетична компанія в Україні, яка активно працює
над зменшенням викидів та підвищенням енергоефективності виробництва;

8) «Київстар» – провайдер мобільного звʼязку, який активно підтримує
соціальні та культурні проекти, впроваджує зелені технології та підтримує
ініціативи, спрямовані на поліпшення якості життя громади.

Тож маємо відзначити, що імпакт-підприємництво в Україні має великий
потенціал для розвитку після війни, оскільки воно може відіграти важливу роль
у відновленні економіки та суспільства в цілому. Перспективними напрямами
розвитку імпакт-підприємництва в Україні після війни можуть бути:

˗ розвиток інфраструктури: Україна потребує значних інвестицій у
відновлення та розвиток інфраструктури, такої як дороги, мости, аеропорти та
інше. Імпакт-підприємства можуть відіграти важливу роль у вирішенні цієї
проблеми, розробляючи та впроваджуючи нові технології та інноваційні
рішення;

˗ розвиток аграрного сектору: аграрний сектор є однією з основних галузей
української економіки. Імпакт-підприємства можуть допомогти вирішити
проблеми, що стоять перед аграрним сектором, такі як підвищення
ефективності вирощування та переробки продукції, зменшення впливу на
довкілля та інше;

˗ використання відновлюваної енергії: Україна має значний потенціал для
використання відновлюваної енергії, такої як сонячна та вітрова енергія.

Одним з основних напрямів розвитку імпакт-підприємництва в Україні
може стати розвиток інфраструктури та підтримка соціальних ініціатив. Це
може включати будівництво шкіл, лікарень та інших соціальних обʼєктів, а
також підтримку важливих громадських ініціатив. Імпакт-підприємництво
може також допомогти вирішити проблему безробіття та підвищити рівень
життя населення, сприяти створенню нових робочих місць й підтримці малих та
середніх підприємств, що, в свою чергу, забезпечить економічний розвиток.
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За останні роки в Україні зʼявилися різні ініціативи, що сприяють розвитку
імпакт-підприємництва, такі як Impact Hub, SocialBoost, Impact Business School,
Urban Space 500 та інші. Вони надають підтримку соціальним підприємствам,
сприяють розвитку нових ідей та реалізації соціальних проєктів.

Імпакт-підприємництво є досить новим напрямком діяльності, тому є
багато питань, які досі потребують досліджень і вирішення. Деякі з
найважливіших наукових проблем у цій галузі можуть включати:

˗ визначення показників ефективності імпакт-підприємництва: до цих
показників можуть входити соціальні, екологічні та економічні результати
діяльності підприємства. Проте, наразі відсутня єдність щодо того, які саме
показники повинні бути враховані та як їх виміряти;

˗ розробка моделей імпакт-інвестування: розробка ефективних моделей
імпакт-інвестування може сприяти розвитку імпакт-підприємництва. Проте,
досі не вирішені питання щодо того, як визначати потреби у грошових коштах
для досягнення соціальних цілей та як забезпечувати фінансування
підприємств, які мають соціальну місію;

˗  створення відповідної правової бази: імпакт-підприємства можуть
потребувати спеціального правового статусу, щоб забезпечити захист їх
соціальної місії та права здійснювати соціальні інвестиції. Проте, наразі
українське законодавство не має окремого статусу для таких підприємств;
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Залучення значних довгострокових приватних інвестицій та інновацій
матиме важливе значення в процесі відбудови країни. Для відновлення не лише
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підприємств та виробничих обʼєктів, а й інфраструктури (залізниця, порти та
автошляхи) та соціальної інфраструктури (лікарні, навчальні заклади)
знадобляться приватні інвестиції як іноземних, так і національних інвесторів.

Станом на жовтень 2022 року, за оцінками KSE, загальна сума прямих
задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншим
обʼєктам інфраструктури склала понад $127 млрд. Найбільша частка в
загальному обсязі збитків припадає на житлові будинки (40 % або $50 млрд) та
інфраструктуру (28 % або $35 млрд).

Інноваційне приватне фінансування може сприяти відбудові та
покращенню якості житлового фонду України. Загалом, відбудова може
відбутися на основі концепції зеленої логістики. Наявні обʼєкти інфраструктури
та ті, що потребують ремонту та модернізації, можуть бути включені в
інтегровану систему обслуговування, за якої вантажний транспорт курсуватиме
меншою кількістю та коротшими маршрутами та використовуватиме
екологічно чисті логістичні системи для забезпечення зеленого зростання в
країні. Це сприятиме створенню нових робочих місць, зменшенню забруднення
навколишнього середовища, забезпеченню сталого використання ресурсів,
належному управлінню відходами та впровадженню транспортних засобів, що
працюють на відновлюваних джерелах енергії.

Посилення ролі прямих іноземних інвестицій (ПІІ) вірогідно матиме
провідне значення для процесу відбудови. За даними Financial Times,
будівництво, відновлювана енергетика, фінансові послуги, транспорт та ІКТ
становлять понад 60 % вартості інвестицій типу greenfield в Україну з 2003
року. Надання пріоритету іноземним інвестиціям у ці важливі сектори, за якими
Україна підтвердила свою інвестиційну привабливість, допоможе прискорити
процес відновлення.

Відбудова відкриває широкі інвестиційні можливості, насамперед, для
виробників будматеріалів, логістичних та EPC-компаній. Крім того, з огляду на
проблему енергетичної незалежності, Україна, ймовірно, залучить значні
інвестиції у сектор відновлюваної енергетики.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну в аграрному
секторі було зайнято майже 20 % працівників, а частка галузі у ВВП країни
становила 11 %. Збройна агресія вказала на найбільш вразливе місце аграрного
сектора – відсутність диверсифікації експортної продукції. Рішення полягає в
скороченні експорту сировини та розвитку агропереробної промисловості в
Україні. Крім того, експортний потенціал машинобудівної галузі України
залишається досить значним.

Фармацевтична промисловість України має великий потенціал, поєднуючи
інтенсивне зростання виробництва та інвестиції в дослідження та розробки.
Основним рушієм зростання є імпортозаміщення, що створює вагомі аргументи
для міжнародних фармацевтичних компаній щодо збільшення інвестицій
шляхом купівлі існуючих гравців або створення власного виробництва в
Україні.

Поліпшення бізнес-клімату підтримає інвестиції існуючих фірм у
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відбудову та заохотить нові інноваційні стартапи сприяти відновленню
української економіки.

Протягом останніх років Україна здійснила значні реформи для
покращення інвестиційного та бізнес-середовища. Ключові реформи
включають удосконалення вимог до корпоративного управління, спрощення
процедури реєстрації підприємства та ліцензування, вирішення питань
конкуренції, підвищення ефективності та прозорості державних закупівель та
зміцнення антикорупційної архітектури.

Попри війну, український малий і середній бізнес продовжує
відновлюватись, відновлювати робочі місця, створювати товарні запаси та
розширювати клієнтську базу. В цілому, український бізнес довів, що він
досить стійкий до викликів і готовий працювати та інвестувати навіть за
нинішніх умов.

Найбільш перспективним і прогресивним сектором в Україні є IT-
індустрія. За даними НБУ, за 9 місяців 2022 року ІТ-сектор забезпечив $5,5
млрд експортної виручки при збільшенні експорту на 13 %. Тому українські
стартапи довели свою стійкість навіть у воєнних умовах і демонструють
винятковий розвиток. Очікується, що пожвавлення цієї тенденції сприятиме
швидкому відновленню та формуванню більш диверсифікованої економіки
України. Крім того, ІТ-технології мають величезний потенціал для логістичної
трансформації України та її позиціонування як глобального ІТ-хабу.

Попри воєнні ризики, в Україні є багато ніш і привабливих сфер для
інвестицій. Дешеві активи, відносно недорога, але кваліфікована робоча сила,
значний попит на певні товари в майбутньому, що може створити надприбутки.
І для того, щоб порівняно швидко вийти на український ринок після закінчення
війни, необхідно якнайшвидше почати досліджувати бізнес-середовище та
реалізовувати інвестиційні проєкти в Україні.

Загалом, відбудова створює унікальну можливість модернізувати
виробничий потенціал України та залучити іноземний капітал у сучасні
технології. Це закладе основу для довгострокового зростання та сприятиме
більш тісній інтеграції України у світову економіку.

Таким чином, реалізація інвестиційно привабливих проєктів стане
невідʼємною частиною плану відновлення, його рушійною силою щодо
розвитку підприємництва та залучення іноземного та українського бізнесу до
регіональних та глобальних ланцюгів постачань.
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Секція 5. Маркетингові дослідження як чинник підвищення
конкурентоспроможності субʼєктів бізнесу
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ISTOTA BADAN MARKETINGOWYCH W ROZWOJU PODMIOTOW
GOSPODARCCZYCH NA KONKURENCYJNYM RYNKU

We współczesnych jednostkach gospodarczych coraz większy nacisk kładzie się
na działalność marketingową. Czynności jakie podejmowane są w firmach mają
zazwyczaj jeden cel nadrzędny – osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku
[Esher 2011, s. 95], która postrzegana jest za domenę naszych czasów. Konkurencja
powinna stanowić nieodzowny element każdego podmiotu gospodarczego. W
związku z turbulentnymi zmianami w otoczeniu innowacyjność czy też zdolność
adaptacji podmiotu gospodarczego do nowych warunków składają się na przejawy
konkurencyjności. Ponadto w dobie nieustannego rozwoju skutkującego
automatyzacją procesów, ich informatyzacją za inny przejaw konkurencyjności
uważa się skuteczne zarządzanie wiedzą oraz podejmowanie adekwatnych decyzji
zarządczych które decydują o rozwoju danej jednostki [Kraszewska, Pujer 2017, s. 8–
9], które powinny być efektywne i ekonomicznie opłacalne. W związku z tym
funkcjonowanie firm uzależnione jest od decyzji podejmowanych przez kadrę
zarządzającą. Zatwierdzone wybory organów kierowniczych wynikają często
pośrednio z prowadzonych badań marketingowych [Esher 2011, s. 95].

Badania marketingowe stanowią szereg hipotez dotyczących zachowań
konkurencyjnych podmiotów gospodarczych. Badania te obejmują m.in. preferencje
konsumentów, ich motywacje do podejmowania określonych decyzji, identyfikację
grup obecnych i potencjalnych klientów przedsiębiorstwa czy postrzeganie cech
produktów np. pod kątem marki [Fatuła 2007, s. 19–21].

Według innej definicji literaturowej, badania marketingowe to wieloetapowy
proces polegający na pozyskaniu informacji będących bezpośrednio związanymi z
marketingowym procesem decyzyjnym (bądź sytuacją marketingową)
przedsiębiorstwa. Istotnymi elementami wspomnianych badań jest analiza
pozyskanych informacji, a także ich prezentacja. Prowadzenie badań
marketingowych wpływa na podejmowane decyzje zarządcze. Umożliwiają także
identyfikację mocnych i słabych stron samego przedsiębiorstwa, jak również szans i
zagrożeń wynikających z otoczenia rynkowego (zarówno dalszego, jak i bliższego)
[Esher 2011, s. 95].

Wielu przedsiębiorców nadal traktuje badania marketingowe jako zbyteczny
koszt, jednakże w teorii marketingu są to wydatki stanowiące podstawę do rozwoju
danej działalności [Esher 2014, s. 68].

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu firmy, które pragną się rozwijać, a
tym samy osiągnąć pozycję konkurencyjną na rynku, winny stale poszukiwać
nowych rozwiązań biznesowych [Garbarski, Rutkowski, Wrzosek 2000, s. 58–67].
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Uważa się, że decyzje wsparte badaniami są obarczone mniejszym ryzykiem [Esher
2014, s. 69].

Dane jakie podmioty gospodarcze są w stanie pozyskać z rynku za
pośrednictwem przeprowadzonych badań marketingowych poza wartością decyzyjną,
posiadają również rangę poznawczą, umożliwiając zdobycie nowej wiedzy o
procesach i zjawiskach jakie aktualnie panują na rynku, co w konsekwencji inicjuje
lepszy rekonesans otoczenia oraz zrozumienie zachodzących zmian [Gregor,
Kalińska-Kula 2014, s. 84].

Badania marketingowe są niezwykle ważnym elementem w prowadzonej
działalności gospodarczej, ponieważ umożliwiają lepsze poznanie preferencji i
oczekiwań klientów, a tym samy redukcji kosztów ponoszonych na produkcję
nieopłacalnych towarów, co w dłuższej perspektywie czasowej przyczynić się może
do zwiększenia pozycji konkurencyjnej na rynku.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА
ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Підприємницька діяльність, яка пов’язана з виробництвом продукції чи
наданням послуг, здійснюється при наявності сильної конкуренції, тому
повсякчас виникає питання виживання та розвитку підприємства. Саме
здатність витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними об’єктами на
ринку визначає така економічна категорія, як конкурентоспроможність.

Оскільки підприємства функціонують в умовах сильної конкуренції, то
постає необхідність підвищеної уваги до оцінки власної конкуренто-
спроможності, підтримки її рівня та управління нею, адже саме вона є однією із

https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.005.


438

основних причин успіху підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках [1].
Питанню конкурентоспроможності, зокрема, конкурентоспроможності

підприємства, присвячена значна кількість наукових праць зарубіжних та
вітчизняних вчених-економістів. Проте, немає чіткого підходу до визначення та
тлумачення сутності конкурентоспроможності. Так, О. Є. Кузьмін визначає
сутність категорії «конкурентоспроможність» як сукупність важелів і способів
впливу на сфери створення й реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі та
відповідальність суб’єктів господарювання, що реалізуються за допомогою
сукупності управлінських засобів [2, с. 102]. Особливої уваги заслуговує
тлумачення сутності конкурентоспроможності А. А. Мазаракі. Науковець
зазначає, що конкурентоспроможність – це категорія, яка відображає
економічні відносини з приводу створення та реалізації комплексу
конкурентних переваг, що притаманні суб’єкту ринку [3, c. 122].

На нашу думку, конкурентоспроможність підприємства – це здатність
підприємства, яка відображає його реальну або потенційну можливість для
здійснення ефективної підприємницької діяльності в межах галузей
промисловості та реалізації виробленої продукції в умовах конкурентного
ринку. Вважаємо, що різні тлумачення поняття «конкурентоспроможність»
пов’язані з:

˗ прирівнюванням поняття конкурентоспроможності до конкуренто-
спроможності підприємства, продукції чи послуг;

˗ описом однієї із складових конкурентоспроможності;
˗ розглядом конкурентоспроможності на різних рівнях – регіональному,

національному або світовому;
˗ заміною поняття конкурентоспроможності на поняття, яке близьке за

значенням – конкурентний статус, конкурентний рівень тощо.
Ключовими шляхами вирішення проблем, пов’язаних із підвищенням

конкурентоспроможності підприємства, є: підвищення якості управління;
вдосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем; проведення стратегічного
маркетингу «виходу» і «входу» підприємства; вдосконалення організації
інноваційної діяльності; впровадження нових інформаційних технологій;
впровадження нових фінансових і облікових технологій. Отже, для
забезпечення достатнього рівня своєї конкурентоспроможності вітчизняні
підприємства потребують, передусім, значних фінансових ресурсів, а також
логічних та послідовних управлінських рішень із боку керівництва. Таким
чином, управління конкурентоспроможністю підприємства має сприяти
підвищенню та удосконаленню конкурентоспроможності його продукції чи
послуг на міжнародних ринках через постійний пошук джерел конкурентних
переваг для забезпечення стійких позицій підприємства нині та в майбутньому.
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ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Формування лояльності споживачів є важливим чинником підвищення
конкурентоспроможності торговельного бізнесу.

При дослідженні взаємозвʼязку між лояльністю і зростанням продажів
було виявлено, що підвищення лояльності клієнтів на 5 % може призвести до
збільшення прибутку на 25–100 %. Автори дослідження також виявили, що
зростання товарообороту підприємств з високою лояльністю споживачів,
зазвичай, було вдвічі вищим за зростання товарообороту їх конкурентів Крім
того, придбання нового клієнта компаніям коштує від 5 до 25 разів дорожче,
ніж утримання існуючого. Постійні клієнти витрачають більше, ніж інші. У
порівнянні з його першою покупкою, цей показник у 10 разів більший [1].

Лояльні споживачі – це цінний актив торговельного бізнесу і важливим є
утримання споживачів та запобігання їх переходу до конкурентів. За
дослідженням компаній SAP, CT Cloud і Retailers.ua щодо
клієнтоорієнтованості рітейл-бізнесу, 65,6 % респондентів мають власні
програми лояльності, а 11,5 % планують запустити їх найближчим часом.
Понад 50 % опитаних вважають, що мають омніканальні програми лояльності,
а звʼязок зі споживачами налагоджується з пріоритетом на такий канал
комунікацій, як месенджери типу Telegram, Viber (73,5 % респондентів) [2].

В роздрібній торгівлі активно запроваджуються програми лояльності, щоб
стимулювати споживачів і відповідати їхніми вимогами, а також, щоб звести до
мінімуму втрати, а саме втрати в кількості споживачів, і збільшити кількість
продажів [3].

На формування лояльності покупця до торговельного підприємства
впливають наступні пʼять основних груп факторів:

˗ сервісний бренд підприємства роздрібної торгівлі;
˗ продуктові бренди, представлені в торговельному підприємстві;
˗ особливості особистості споживача;
˗ відношення громадськості, ЗМІ, родичів, друзів і знайомих до

підприємства роздрібної торгівлі;
˗ ситуаційні фактори.
Для запровадження програми лояльності слід враховувати особливості її

застосування та принципи. Так, запровадження програми лояльності має надати
економічний ефект. Бонуси, що надаються, повинні спонукати клієнтів до
здійснення покупки. Програма лояльності має бути простою та зрозумілою
покупцям і співробітникам магазину.
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З урахуванням викладеного вище, запропоновано програму лояльності
покупців роздрібного магазину, яка включає такі основні положення:

1) для отримання бонусної картки клієнт має заповнити анкету та віддати її
співробітнику магазину на касі. В анкеті клієнт вказує такі дані: імʼя та
прізвище, телефон, електронну пошту, дату народження;

2) «бонусні бали» – це умовні одиниці обліку для розрахунків та
нарахування бонусів на віртуальні рахунки покупців;

3) за кожну гривню в чеку нараховуються бонуси, тобто 1 витрачена гривня
– це 1 бонусний бал. Бонусні бали потім конвертуються в бонусні гривні з
розрахунку: 1 бал – це 0,01 бонусна гривня, тобто учасники програми
лояльності отримують бонус – 1 % від кожної гривні у чеку;

4) всі покупки, які здійснює клієнт в магазині, підсумовуються і бонусна
ставка на карті знаходиться в межах від 3 % до 10 %. Якщо сума покупок
знаходиться в межах 300–999 грн, то нараховується 3 %, в межах 1000–1999 грн
– 5, в діапазоні 2000–2999 грн – 7 та якщо понад 3000 грн – 10 %;

5) сума нарахування бонусів залежить від процентної ставки на картці:
3 %: (100 бонусних балів × 3 %) /100 % = 3 грн бонусів;
5 %: (100 бонусних балів × 5 %) /100 % = 5 грн бонусів;
7 %: (100 бонусних балів × 7 %) /100 % = 7 грн бонусів;
10 %: (100 бонусних балів × 10 %) /100 % = 10 грн бонусів;
6) бонусними балами можливо розраховуватися частково, повністю або

відмовитися від їх списання;
7) у разі придбання акційного товару або при здійсненні покупки за бонуси

не нараховуються бонусні бали.
Отже, розроблена бонусна програма дозволяє покупцям магазину

отримувати, накопичувати и витрачати бонуси, а торговельному підприємству
зберегти постійного покупця та збільшити прибуток.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Роль маркетингових та рекламних досліджень на підприємстві з кожним
роком підвищується, що повʼязано з постійними змінами ринкових умов і
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прискорення темпів науково-технічного процесу.
Маркетингові дослідження – це збір, обробка і аналіз даних про ринок,

конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал підприємства з метою
зменшення невизначеності, супутнього прийняття маркетингових рішень [1].

Дослідження ринку може допомогти рекламодавцям зібрати стратегічну
інформацію для рекламної кампанії. Рекламодавці використовують
дослідження ринку, щоб дізнатися більше про цільовий ринок, а також
отримати цінну інформацію про конкурентоспроможність. Цей вид
маркетингової стратегії вимагає збору якісних і кількісних даних, щоб
отримати чітке уявлення про цільовий ринок. Щоб зібрати якісні дані, фахівці з
маркетингу використовують фокус-групи та інтервʼю з членами цільової
аудиторії, щоб отримати відгук про маркетингову кампанію. Опитування та
інші кількісні дані можуть надати додаткову важливу інформацію про ринок,
яку рекламодавці застосовують у своїх якісних дослідженнях [2].

Одним із різновидів маркетингових досліджень є рекламні. Проведення
рекламних досліджень спрямоване на:

˗ формування або оцінювання реалізації рекламної стратегії;
˗ розроблення рекламних повідомлень і рекламних кампаній;
˗ контроль за ефективністю рекламних заходів.
Рекомендації, отримані в процесі дослідження, є основою для

маркетингових кампаній щодо виробництва продукції, ціноутворення, систем і
розподілу продукції. Маркетингові та рекламні дослідження ринків збуту,
прогнозування попиту на конкретну продукцію, тенденції цін, визначення
маркетингової політики конкурентів впливають на рішення в рекламному
маркетингу щодо формування рекламних стратегій.

Проведення маркетингових досліджень в умовах воєнного стану та
повоєнної відбудови економіки країни є надзвичайно важливими. Війна
змінила країну та українців, а тому кожному бренду перед початком нової
маркетингової кампанії потрібно заново знайомитися зі своєю аудиторією.
Куди мігрували споживачі? Чим цікавляться? Який настрій мають та як вони
далеко можуть планувати своє життя? Така інформація стане цінною основою
для нових комунікаційних активностей та успішної роботи бізнесу.

Щоб не лише втримати свою аудиторію у складні часи,  а ще й здобути
прихильність нових споживачів, брендам необхідно дуже обережно поводитися
в інфопросторі та змінити підхід на користь відповідального маркетингу.
Зокрема, варто:

1. Відмовитися від стратегії замовчування та уникнення суспільних тем,
що «не стосуються» бренду.

2. Не паразитувати на війні та не використовувати інфоприводи, повʼязані
з нею, там, де це є зайвим та недоцільним.

3. Бути обережними з декоративними прийомами, як-от застосування
синьо-жовтої кольорової гами, соняшників, іншої української символіки або
мілітарі айдентики у недоречному контексті.

4. Демонструвати прозору та зрозумілу політичну, соціальну, екологічну та
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культурну позицію і підтверджувати це діями, які несуть користь людям.
5. Намагатися робити бренд людянішим та відкритішим – змінити фокус зі

споживача на людину. Не демонструвати бажання очікувати прибутку від
кожного дотику зі споживачем.

6. Максимально спрощувати досвід споживання продукту чи пропонувати
нові фішки, що допоможуть людям оптимізувати свій спосіб життя в умовах
воєнного стану та тотальної невизначеності (наприклад, он-лайн-банк запускає
новий функціонал, який спрощує розрахунки в застосунку для тих, хто виїхав
за кордон, чи оператор мобільного звʼязку, який фактично поєднує розділені
війною сімʼї, пропонуючи спеціальні тарифи для українців).

7. Підтримувати оптимізм та обережно розважати, наприклад, пропонуючи
доречний гумор воєнного часу.

Загалом воєнна комунікація має адаптуватися до поточних умов.
Повномасштабна війна змінила життя кожної людини й, разом з цим, її
ставлення до брендів та споживацьку поведінку. При маркетингових
дослідженнях компанії мають зважати на ці зміни й створювати, перш за все,
людяну,  щиру та відповідальну комунікацію,  в якій на першому місці завжди
стоятимуть загальнолюдські цінності [3].
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ SMM У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Сьогодні соціальні мережі займають вагоме місце в житті більшості людей
практично всіх вікових груп. Віртуальне життя захоплює нас з кожним днем все
більше: знайомства, спілкування, покупки, розваги тощо. Враховуючи такі
тенденції розвитку, не дивно, що і сучасний бізнес (невідʼємною складовою
якого виступає маркетинг) перемістився на терени Інтернет-майданчиків. SMM
(Social Media Marketing) представляє собою сучасний метод рекламування
товарів та послуг, що використовує соціальні майданчики та інші медіа-канали
як ринок. Даний напрямок нині досить ефективно розвивається та доводить
свою продуктивність. SMM дає змогу споживачам пізнавати нові бренди,
рекламувати та просувати товари, спілкуватися з цільовою аудиторією,
визначати її очікування, потреби та ефективно їх задовольняти. Соціальні
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мережі допомагають фахівцям вирішувати складні завдання та реалізовувати
різні проєкти, покращувати імідж компанії, формувати нові знайомства,
оперативно реагувати на негативні відгуки покупців. Окрім цього, саме
соціальні мережі дають можливість сучасному бізнесу швидко представляти
споживачеві інформацію щодо різних події (процесів), які відбуваються в
діяльності компанії, тим самим дозволяючи аудиторії стежити та приймати
участь у діяльності компанії, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку
[1].

Маркетинг у соціальних мережах почав набирати свою актуальність
одночасно зі зростанням їх популярності серед користувачів. Перші спроби
впровадження елементів маркетингу в соціальних мережах почалися на початку
2009 року (просування товарів в Інтернеті). Однак, для великих компаній цей
напрямок став цікавим лише у 2010 році. Структура SMM-маркетингу почала
ускладнюватися: зʼявилися методи оцінювання ефективності та прибутковості
розкручування в Інтернеті, відпрацьовано механізм проведення рекламних
кампаній. До кінця 2012 року SMM-маркетинг набував вагомого значення у
процесі формування цільової аудиторії [2].

Для підвищення ефективності та прибутковості рекламних кампаній у
соціальних мережах важливо розуміти, що наявність плану просування бренду
є обовʼязковим та включає такі етапи:

1) вибір соціальної платформи для цільової аудиторії;
2) розробка методу комунікації з передплатниками. Залучення користувачів

до комунікації може бути влаштоване за допомогою особистого листування,
коментування постів, створення груп, обговорень, бесід тощо;

3) створення та розміщення контенту. Контент має бути цікавим, щоб ним
хотілося поділитися;

4) розробка стратегії контент-плану. Під час розробки стратегії необхідно
розуміти:

˗ про що розповідати цільовій аудиторії;
˗ періодичність подачі інформації;
˗ який тип та стиль буде використовуватися при створенні контенту [3].
Виділяють такі типи контентів: розважальний, освітній, комерційний,

новинний, користувальницький. Під час створення контент-плану слід брати до
уваги, що ефективним є використання відразу кілька типів контентів;

5) окупність проєкту та отримання прибутку. Основним завданням
маркетолога з соціальних мереж є переведення фоловерів з розряду інтернет-
користувачів в розряд покупців;

6) реклама у соціальних мережах. Сьогодні недостатньо просто розмістити
публікацію про товар в соціальних мережах, потрібно постійно його просувати
(наприклад, репост та відмітка кількох друзів у коментарях);

7) таргетована реклама. Істотною відмінністю від звичайної реклами є те,
що таргетовану рекламу бачать лише ті користувачі, які відповідають
конкретним критеріям: стать, вік, геолокація тощо [4];

8) реклама у відомих спільнотах, пабликах;
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9) робота з лідерами думок. Сьогодні лідерами думок можуть бути не лише
політики, відомі артисти та журналісти, а й звичайні люди, які мають велику
кількість фоловерів у соціальних мережах. Користувачі довіряють їм,
прислухаються до їхніх порад. При допомозі індивідуальних промокодів,
виданих кожному лідеру думок, можна чітко простежити кількість замовлень та
ефективність співпраці з кожним з них;

10) формування іміджу бренду. Зворотній звʼязок та критика допомагають
проаналізувати слабкі сторони, дають поштовх для вдосконалення якості
товарів та послуг. Однак, з негативними відгуками необхідно вміти правильно
працювати. В ідеалі важливо мати кілька відданих вам клієнтів, які при нагоді
виступлять на ваш захист [5];

11) стимулювання активності користувачів. Інструментами у стимулюванні
активності користувачів часто виступають розіграші між випадковими
передплатниками, конкурси з репостом і т.п.

Згідно з глобальними дослідженнями, вітчизняні користувачі проводять у
соціальних мережах у середньому до 3 годин в день. Кількість користувачів
соціальних мереж неухильно зростає, а це  робить соціальні майданчики
затребуваною нішою для рекламування товарів та послуг, просування бренду.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

Використання електронних технологій та Інтернету у всіх сферах життя є
однією з суттєвих рис та передумов формування інформаційного суспільства та
процесу глобалізації світової економіки. Інтернет відкрив нові можливості та
форми економічних звʼязків між учасниками руху товарів, ресурсів та грошей.
В економіці розвинених країн набули бурхливого розвитку різні форми
електронного бізнесу і, зокрема, його найважливішого сегмента – електронної
торгівлі.

http://nbuv.gov.ua/
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Інтернет-магазин – це реалізоване в мережі Інтернет представництво
шляхом створення Web-сервера для продажу товарів та послуг іншим
користувачам мережі Інтернет. Інтернет-магазин називають також електронним
магазином. До нього повністю підходить визначення віртуального
підприємства. Інакше висловлюючись, електронний магазин – це
співтовариство територіально розʼєднаних співробітників магазину (продавців,
касирів) та покупців, які можуть спілкуватися та обмінюватися інформацією
через електронні засоби звʼязку за повної (або мінімальної) відсутності
особистого прямого контакту [1].

На сьогоднішній день не існує єдиного універсального підходу до
комплексної оцінки економічної ефективності на основі традиційних
показників, який би давав можливість виконувати адекватний порівняльний
аналіз ефективності роботи підприємств Е-комерції, особливо коли вони
працюють у різних сегментах електронного ринку роздрібної торгівлі. Ті ж
методи, які пропонуються (інтегровані усереднені показники на основі їх
рейтингів, мінімізація відхилення інтегрованих показників від оптимальних
значень тощо), не задовольняють у повній мірі вимогам інформаційної
економіки [2].

Під економічною ефективністю, на думку сучасних авторів, розуміють
ступінь раціональності використання ресурсів та витрат. Показниками
економічної ефективності є показники, розраховані діленням показника
ефекту/результату на показник витрат/ресурсів, які були використані для
досягнення вказаного результату [3–6].

Для того, щоб отримати загальну обʼєктивну картину технологічної та
економічної ефективності роботи інтернет-магазину у сфері електронної
комерції сектору В2С, виражену в кількісному еквіваленті, застосовується
вказаний вище комплексний інтегральний критерій економічної ефективності
Шердані. Цей критерій позначається SH і розраховується за формулою:

= − ,

де ai – питома вага перших восьми специфічних критеріїв (див. табл. 1);
SCi – і-й специфічний критерій;

Е – критерій зовнішнього впливу [2].

На ринку електронної торгівлі діє більш жорстка конкуренція між
виробниками, продавцями та покупцями товару, ніж за традиційної економіки,
адже ринок віртуальної економіки – це асиметричний ринок. При продажу
товару через мережу Інтернет продавець знає про нього більше, ніж покупець, а
всі етапи залучення покупця організовані дещо інакше. Електронна вітрина та
вхід до магазину обʼєднані разом. Вся рекламна інформація представлена в
короткій та зрозумілій для покупця формі. Навігація сайту добре організована,
щоб можна було зрозуміти: де, як і що можна придбати. Продавці позбавлені
можливості надавати психологічний вплив на покупців у системі електронної
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торгівлі. Тут виключається можливість, наприклад, такого впливу на покупця,
як демонстрація своєї чарівності та респектабельності. Але у єдиній можливості
взаємодії споживача з продавцем у вигляді інтернет-сторінки є і свої переваги,
найголовніша з них – можливість оптимізувати цю сторінку [7].

 Оптимізація сайту – це комплекс заходів, спрямованих на підвищення
позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за певними запитами.
Методи оптимізації сайту можна розділити на чотири типи.

1. Робота із внутрішніми факторами – усунення проблем з індексуванням
сайту, адаптація контенту під вимоги пошукових систем, перелінкування та ін.

2. Робота із зовнішніми факторами – нарощування посилальної маси сайту
та її подальший контроль.

3. Робота з факторами поведінки – покращення показників, що
характеризують поведінку користувачів на вашому ресурсі та їх інтерес до його
вмісту.

4. Робота із комерційними чинниками – впізнаваність бренду,
асортименти, представництва, рівень цін, варіанти оплати тощо.

Залежно від того, які методи веб-майстер застосовує під час роботи над
ресурсами, оптимізувати сайт можна білим, сірим та чорним способом.Чорна
оптимізація представлена незаконними методами, по суті, веб-майстер
намагається маніпулювати алгоритмами пошукової системи. Сірий оптимізатор
використовує теоретично невирішені методи. Сайти, оброблені методами
чорного чи сірого SEO, часто підпадають під бан або фільтри пошукових
систем. Біла оптимізація – найприйнятніший вид оптимізації веб-сайту, чиї
методи спрямовані не тільки на задоволення потреб пошукових роботів, а й
простих користувачів.

Внутрішня оптимізація передбачає роботу зі змістом ресурсу, наприклад,
розміщення оригінальних текстів, оформлення картки сайту та його меню,
робота з ключовими словами, перелінкування сторінок. При зовнішній
оптимізації веб-майстер намагається отримати зовнішні посилання на свій сайт.
Залежно від типу оптимізації різняться можливості збору посилань. Різке
збільшення маси посилань на одному сайті, особливо, якщо сайт молодий,
може стати причиною накладення санкцій, т.зв. посилальний вибух.

Постійно удосконалюються алгоритми пошукових систем з їх дедалі більш
жорсткою системою контролю над чорним SEO, що змушують методи
оптимізації видозмінюватися і ускладнюватися [8].

Поширюючись повсюдно і пропонуючи дедалі ширший асортимент
товарів та послуг, електронна комерція стає інструментом інтеграції окремих
осіб, підприємств, галузей, державних установ та держав у єдине
співтовариство, всередині якого взаємодія партнерів ефективно та
безперешкодно реалізується засобами інформаційних та телекомунікаційних
технологій.

Вплив глобальної мережі Інтернет на сучасний світ немає історичних
аналогів. Його сьогоднішній день – це епоха електронного проникнення у всі
сфери людського життя, це основа нової філософії та початок ділової стратегії.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
МАЙОНЕЗІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

В наш час майонез і соусна продукція широко використовуються в якості
приправи до різних страв. Тому ця продовольча категорія товарів є актуальною
на ринку України та за кордоном.Частіше всього соуси використовують для
підвищення поживності та смаку кулінарних страв, що сприяє збудженню
апетиту та покращенню травлення.

Ринок соусів на території Україні є насиченим. Асортимент представлений
продукцією, що різниться за складом та смаковими властивостями.
Популярними товарами, які належать до категорії соусної продукції, є майонез
та майонезний соус. Через те, що призначення майонезів та інших соусів майже
однакове, рівень конкуренції на цьому ринку є високим. Тому вітчизняним
виробникам необхідно постійно переглядати та оптимізувати асортимент,
реагувати на нові потреби і зміну попиту споживачів.

Згідно з даними Асоціації «Укроліяпром», за період 2020–2021 років було
вироблено більше ніж 157 тис. т соусів, включаючи майонез [1]. Україна
експортує кетчупи, майонези та соуси до багатьох країн.

Сьогодні на українському ринку представлено продукцію таких
виробників, як ТОВ «Щедро», ТОВ «Волинь-Холдинг», ТОВ «Чумак», ПрАТ
«Віктор і К», ТД «Дельта» та інших невеликих виробників, які працюють
виключно на регіональний ринок (рис. 1).

http://www.ukrinform.ua/rus/news/
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Рис. 1. ТОП-5 найбільших українських виробників соусів, включаючи
майонез у 2020–2021 рр.

Також асоціація представила відомості про компанії, що займають основні
позиції на ринку по виробництву соусів та майонезів. Дані по частках компаній
на ринку, які вказують виробники, різняться між собою, проте, серед основних
виробників майонезу можна назвати ТОВ «Щедро», яке займає 16,4 %, ТОВ
«Волинь-Холдинг» – 15,9 %, ТОВ «Чумак» – 15,4 %, ПрАТ «Віктор і К» – 14,0 %;
частка ринку виробника ТД «Дельта» оцінюється у 5,8 % (рис. 1).

Головний критерій вибору соусів – смакові якості. Споживачу важливі
натуральність, насиченість смаку, поєднання соусу з іншими стравами. Також
українці звертають увагу на ціну та країну-виробника.

Таким чином, соуси і майонезна продукція у цьому продовольчому
сегменті поставлена переважно вітчизняними виробниками. Таке положення на
ринку демонструє, що для виробників та продавців цієї продукції є деякі
перспективи та тенденції для розвитку цієї сфери, такі як:

˗ збільшення асортименту продукції;
˗ відкриття та вихід на нові міжнародні ринки збуту українських

виробників соусів;
˗ покращення смакових якостей;
˗ звернення уваги на збільшення популярності у споживачів

низькокалорійних майонезів і всіляких соусів в середньоціновому сегменті [2].
Аналізуючи стан українського ринку, було зафіксовано високий рівень

конкуренції серед торгових марок майонезної продукції. Вітчизняні
підприємства повністю задовольняють потреби споживачів на соусному ринку.
Такий стан ринку свідчить про його насиченість, високий потенціал розвитку в
рамках розширення асортименту та можливість пошуку нових ринків збуту.

Список використаних джерел
1. Про чергові Загальні збори учасників асоціації «Укроліяпром». URL:
https://ukroilprom.org.ua/news/ pro-chergovi-zagalni-zbory-uchasnykiv-asotsiatsiy-ukroliyaprom-
276/
2. Ринок соусів та майонезів. Особливості та тенденції в Україні. URL: https://koloro.ua/
ua/blog/issledovaniya/rynok-majoneza-i-sousov-osobennosti-i-tendencii-v-ukraine.html

16,4% 15,9% 15,4%
14%

5,8%

ТОВ "Щедро" ТОВ "Волинь Холдинг" ТОВ "Чумак"
ПраТ "Віктор і К" ТД "Дельта"

https://ukroilprom.org.ua/news/
https://koloro.ua/


449

Кокарєв І. І.
Університет ім. Альфреда Нобеля

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Конкурентоспроможність підприємств є необхідною умовою їхнього
ефективного функціонування. На думку М. Портера, конкурентоспроможність
підприємств – це можливість добиватися конкурентних переваг і утримувати їх
у певних сферах [1].

Одним із сучасних напрямків створення конкурентних переваг
підприємств є використання ними цифрового маркетингу. Цифровий маркетинг
спрямований на застосовування цифрових каналів для залучення та утримання
клієнтів. Його суть полягає у передачі інформаційних повідомлень цільової
аудиторії через он-лайн- і оф-лайн-середовище.

До основних каналів цифрового маркетингу, які спрямовані на
маркетингову комунікацію з потенційними клієнтами, можна віднести [2]:

˗ Інтернет та пристрої, що надають доступ до нього (компʼютери,
планшети, смартфони);

˗ локальні мережі. Внутрішні компʼютерні мережі компаній (Екстранет) є
самодостатніми інформаційними системами. Відбувається інтеграція локальних
мереж з Інтернетом;

˗ мобільні пристрої. Раніше бренди доносили послання через SMS
повідомлення, зараз популярними є встановлення брендованих програм або
організація WOW дзвінків на телефон;

˗ цифрове телебачення, яке поступово інтегрується з інтернет-додатками.
Вже зараз можна за допомогою телевізора зайти на свою сторінку у Facebook,
подивитися ролик на vimeo або дізнатися свіжі новини;

˗ інтерактивні екрани, POS-термінали.
Цифровий маркетинг кардинально збільшує кількість та якість

інструментів для вирішення поставлених перед ним завдань. До основних
інструментів  можна віднести [3]:

˗ контекстна реклама – Google Adwords;
˗ технологія Big Data – масиви даних великих обсягів;
˗ RTB (англ. Real Time Bidding) – торги у реальному часі;
˗ ретаргетинг (англ. retargeting) – перенацілювання;
˗ SMM (англ. Social Media Marketing) – соціальний медіа-маркетинг;
˗ SMO (англ. Social Media Optimization) – оптимізація для соціальних

мереж;
˗ SEO (англ. Search Engines Optimization) – оптимізація сайту у пошукових

системах;
˗ SEM (англ. Search Engine Marketing) – маркетинг у пошукових системах;
˗ мобільний маркетинг.
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Цифровий маркетинг повинен задовольняти низку вимог [4]. В першу
чергу, мають змінитися взаємини із споживачами. Оскільки роль споживачів як
учасників взаємовідносин зростатиме, маркетологам необхідно акцентувати
їхню увагу на активній участі в процесі. У звʼязку з цим фахівцям з цифрового
маркетингу треба розробити та впровадити нові стратегії залучення споживачів.

Перехід від засобів масової інформації до адресних каналів вимагає
кардинальної зміни мислення, що передбачає сприйняття аудиторії як
сукупності індивідуумів. В адресних медіа є потенціал для двостороннього
спілкування та інтерактивності. Досвід показує, що за наявності можливості
для інтерактивного спілкування споживачі із задоволенням діляться своїми
поглядами та бажаннями. Маркетологи повинні навчитися визначати, які з
адресних каналів чи їх комбінація сприятимуть появі відгуків від клієнтів та
мотивувати їхню участь у маркетингових заходах.

В даний час практично всі підприємства представлені в Інтернеті.
Ефективне використання цифрового маркетингу створює унікальні можливості
для підвищення їх конкурентоспроможності.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

Маркетинг у сфері торгівлі будівельними матеріалами має цілий ряд
особливостей. Левова частка продукції реалізується гуртом, а покупцями
виступають великі будівельні компанії, котрі спеціалізуються на будівництві
житлових, комерційних та інфраструктурних обʼєктів. Закупівля відбувається
часто напряму у виробників або ж у великих гуртових компаній. Роздрібний
ринок здебільшого формується завдяки покупцям, котрі не тільки займаються
індивідуальним будівництвом, але й потребують широкого асортименту
будівельних товарів для ремонту житлової та комерційної нерухомості. Це
означає, що маркетологи на роздрібному ринку будівельних матеріалів
вирішують набагато більше завдань у сфері товарної політики, у першу чергу,
забезпечення широкого асортименту товарів не тільки для зведення будівель,
але й для їх підключення до мереж електро-, водопостачання та оздоблення
фасадів (інтерʼєрів). У сфері просування на роздрібному ринку будматеріалів
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пріоритетним інструментом для маркетологів є реклама, у той час як на
гуртовому ринку у пріоритеті прямі продажі та стимулювання збуту.

Аналізуючи маркетингову діяльність будівельних компаній України,
можна стверджувати, що сьогодні вони переважно застосовують тільки окремі
елементи маркетингу для просування і збуту своєї продукції. Тому необхідно
мобілізувати всі можливі заходи будівельного маркетингу і провідну роль у
цьому відіграє маркетинговий інструментарій [1, с. 51].

До 2021 року, у порівнянні з ринками розвинених країн, вітчизняний ринок
гуртової та роздрібної торгівлі будівельними матеріалами знаходився на стадії
активного становлення та розвитку. До початку пандемії Covid-19 щорічні
темпи росту торгівлі будматеріалами знаходилися на рівні близько 20–25 %.
При цьому, роздріб займав не більше 15 % всього обсягу продажу, оскільки
найбільшими споживачами таких товарів є будівельні компанії, що
орієнтуються на гуртову закупівлю матеріалів безпосередньо у виробників та
великих гуртових продавців [2]. Очікувалось, що після пандемії показники
ринку повернуться до докризових умов і продовжать зростати. Але цим планам
не судилося збутися через початок російсько-української війни у 2022 році.

Через рік після початку воєнних дій стало зрозуміло, що масштаби
руйнувань житлової, промислової та комерційної нерухомості в Україні будуть
оцінюватися десятками мільярдів доларів. Маркетологи, що обслуговують
виробників та продавців будматеріалів, в один голос стверджують, що високий
попит на будівельні матеріали буде зберігатися ще багато років, а ціни суттєво
зростуть і ніколи не повернуться до показників початку 2022 року. Через те, що
війна продовжується, цілком очевидно, що і масштаби руйнувань будуть тільки
зростати. Оскільки значна частина території України на сході та півдні
окупована ворогом, воєнні дії тривають, тому на даний час адекватно оцінити
обсяг потенційного попиту на різні види будівельних матеріалів практично
неможливо.

Проаналізуємо ряд довоєнних показників для того, щоб отримати уявлення
про стан вітчизняного ринку будматеріалів. Згідно з результатами щомісячного
аналітичного дослідження «Огляд розвитку будівельної галузі України» від
інформаційно-аналітичного агентства PAU (Personal Analytical Unit), за 9
місяців 2021 року український ринок будівництва виріс на +3,2 %, а ринок
будматеріалів – на +14,9 % в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року [4,
с.126–127]. Тобто до початку війни загальною тенденцією ринку будматеріалів,
як на роздрібному, так і на гуртовому рівні, було зростання.

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-вересень 2021 року склав 149
млрд грн (+3,2 % до 2020 р.) за рахунок: житлового будівництва (+18,4 %);
комерційного будівництва (-2,0 %); інфраструктурного будівництва (+1,3 %)
(без урахування статистики по Криму і зоні АТО).

 У ТОП-3, за версією PAU, в сфері житлового та нежитлового будівництва
увійшли: непублічна ТОВ «Моноліт будсервіс», ТОВ «БК «Інтергал-буд», АТ
«Трест Житлобуд-1», в сфері інфраструктурного будівництва – ТОВ
«Автомагістраль-Південь», ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», ТОВ
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«РДС». Слід звернути увагу, що будівельний ринок вийшов в зростання на 2
місяці раніше в порівнянні з 2020 роком, тому у 2022 році очікували зростання
українського ринку будівництва на 4–5 %. Драйверами росту були
нарощування темпів реалізації проєктів «Великого будівництва», запуск
державної програми з іпотечного кредитування, а також запуск реформованої
ДІАМ (колишня ДАБІ). В той же час, небувале подорожчання газу вдарило по
багатьох виробниках, у тому числі будівельної продукції [2].

За оцінками Нацбанку, частка енергії у виробництві будівельних
матеріалів становить до 10 %, з яких 60 % припадає на природний газ. Динаміка
росту цін у 2021 році на будматеріали склала 3–8 %. Основними причинами
зростання стало жовтневе зростання цін на природний газ та підвищення
тарифу на вантажні перевезення залізницею з 01.01.2022 р. Як повідомляло
агентство PAU раніше, обсяг виконаних будівельних робіт у порівняльних
цінах за 2020 рік склав 202 млрд грн (+4,0 % до 2019), за рахунок: житлового
будівництва (-18,5 %); комерційного будівництва (-2,7 %); інфраструктурного
будівництва (+14,8 %) [4, с. 128].

Ключову роль у розвитку цього ринку відіграють магазини
підприємницьких мереж. Вони забезпечують майже половину загального
обсягу товарообороту будівельних матеріалів. Лідерські позиції завдяки
активному регіональному розвитку належать мережі «Епіцентр К». У 2020 р.
розподіл частки загального обсягу товарообороту усіх мереж з торгівлі
будівельними матеріалами був таким: «Епіцентр К» – 78 %, «Нова лінія» –
10 %, «Олді» – 6 %, інші – 6 % [2].

Таким чином, у довоєнний період бізнес, повʼязаний з торгівлею
будматеріалами, в Україні активно розвивався. Однак, війна спричинила
кардинальні зміни, наслідки котрих ще будуть відчуватись на цьому ринку
багато років. Очікується, що у період повоєнного відродження на українському
ринку будматеріалів розгорнеться справжній «бум». Наша країна
потребуватиме відбудови або ж капітального ремонту зруйнованої ворогом
інфраструктури та десятків тисяч житлових і нежитлових приміщень. На ринку
зʼявляться нові гравці, у тому числі і з ЄС, тому конкуренція зросте. У
найближчій перспективі на вітчизняний ринок будматеріалів чекають суттєві
зміни, котрі вимагатимуть розробки нових маркетингових стратегій для їх
застосування у нових умовах ведення бізнесу.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

На підприємствах необхідно застосовувати антикризові заходи не лише у
вигляді скорочення видатків, відмови від інвестицій тощо, але й
використовувати нові можливості: вихід на нові ринкові ніші, зміну ринку
праці. Виходячи з цього, особливої актуальності набуває вивчення
можливостей ефективного управління підприємством в умовах кризи,
загострюється питання визначення глибини кризи, дослідження причин її
розвитку.

Одним із найсучасніших інструментів управління, який здатний
забезпечити базу для визначення місії, цілей підприємства та розробки
стратегій, виступає бенчмаркінг. Його використання дозволить встановлювати
цілі, які відповідатимуть напрямам розвитку найбільш успішних конкурентів,
стимулюватимуть керівництво на досягнення вищих результатів ефективності
маркетингової діяльності, покращення корпоративної культури підприємства,
роблячи її орієнтованою на конкурентне оточення.

Під бенчмаркінгом у стратегічному антикризовому управлінні розуміється
процес удосконалення стратегічного управління фінансовим станом
підприємств на основі постійного дослідження найкращих практик діяльності
конкурентів, підприємств інших галузей, структурних підрозділів власного
підприємства з метою формування унікального набору конкурентних переваг та
досягнення стійких ринкових позицій [1].

Модель стратегічного антикризового управління на основі бенчмаркінгу –
це сукупність взаємоповʼязаних та розподілених за рівнями управління секторів
(корпоративний, бізнес-рівень, функціональний), які орієнтовані на кращі
практики діяльності підприємств-лідерів та забезпечують формування стійких
довгострокових конкурентних переваг через найбільш повне задоволення
потреб споживачів та стійкість підприємства загалом.

Таким чином, бенчмаркінг у стратегічному антикризовому управлінні
спрямований на забезпечення відповідності стратегії ключовим факторам
успіху в галузі та стратегії поведінки конкурентів.

Корпоративний рівень антикризового управління на основі бенчмаркінгу
включає такі складові.

1. Вибір партнера з бенчмаркінгу – вимагає спочатку встановлення виду
бенчмаркінгу – зовнішнього або внутрішнього. Якщо бенчмаркінг зовнішній, то
на основі комплексного аналізу проводиться пошук підприємств, які є
еталонними, встановлюються контакти з цими підприємствами, формулюються
критерії, за якими проводитиметься оцінка та аналіз. Перелік параметрів, за
якими проводиться вибір партнера, змінюється і є специфічним для кожної
галузі та окремого підприємства.
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2. Стратегічне планування антикризового управління передбачає
визначення місії підприємства, розробку конкурентних цілей підприємства,
конкурентний SWOT-аналіз, що охоплює зовнішній аудит конкурентного
середовища і внутрішній аудит потенціалу підприємства, визначення підходів
до формування конкурентних стратегій і стратегічного портфеля підприємства.
Основний принцип стратегічного планування – багатоваріантність – передбачає
необхідність розробки кількох стратегічних альтернатив, з яких і здійснюється
остаточний вибір стратегії підприємства, яка здатна максимально підвищити
довгострокову ефективність підприємства.

3. Організація діяльності з розробки та реалізації стратегії передбачає
виконання на підприємствах наступних дій (організаційні інструменти
впровадження стратегій):

˗ створення оргструктури, здатної успішно виконувати обрані конкурентні
маркетингові стратегії;

˗ забезпечення внутрішнього керівництва необхідною інформацією для
реалізації конкурентних маркетингових стратегій та їх удосконалення у процесі
реалізації;

˗ розподіл ресурсів у ті види діяльності, що визначають стратегічний успіх;
˗ створення відповідного робочого оточення та корпоративної культури, що

підтримують конкурентні маркетингові стратегії.
Останнім етапом стратегічного антикризового управління на

корпоративному рівні є стратегічний контроль, який є адекватним засобом
зворотного звʼязку в досягненні цілей підприємства за допомогою стратегій. За
результатами стратегічного контролю управління керівники мають чітку уяву
про необхідні заходи в системі стратегічного планування, тобто процес
стратегічного антикризового управління носить перманентний характер.

Бізнес-рівень стратегічного антикризового управління підприємством на
основі бенчмаркінгу націлений на управління портфелем сфер бізнесу,
досягнення та утримання сталого становища в конкретній галузі бізнесу. В
рамках моделі стратегічного антикризового управління на основі бенчмаркінгу
бізнес-рівень включає наступні елементи: внутрішній бенчмаркінг, організація
маркетингу, управління конкурентною стійкістю, тактичний контроль
антикризового управління.

4. Внутрішній бенчмаркінг здійснюють усередині організації,
співставляючи характеристики виробничих одиниць, схожих з аналогічними
процесами. Тобто підприємствам слід проаналізувати діяльність власних
структурних підрозділів, виділити найкращі методи організації процесів та
впровадити їх в інших підрозділах з метою зміцнення сильних сторін,
подолання слабких та підвищення стійкості діяльності підприємства в цілому.

Функціональний рівень стратегічного антикризового управління
підприємством на основі бенчмаркінгу визначає напрямки досягнення цілей у
функціональних сферах організації та містить у собі такі елементи: управління
фінансами, управління товарною політикою підприємства, управління ціновою
політикою підприємства, управління збутом і розподілом на підприємстві,
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управління кадровою політикою підприємства, управління інноваційною
діяльністю на підприємстві.

Управління фінансами підприємства повʼязане з управлінням рухом
фінансів та фінансовими відносинами між підприємством, іншими обʼєктами
господарювання, фінансовими установами, фінансово-кредитними інститутами
та державними установами у системі «виробництво – обмін – споживання».
Метою управління фінансами є розробка фінансової стратегії, тобто
оптимального управлінського рішення про сферу та варіанти використання
коштів для досягнення заданої мети підприємства і тактики, яка представлена
конкретними механізмами реалізації управлінських рішень доступними у
фінансовій ситуації засобами.

Удосконалення товарної політики підприємства може здійснюватися за
допомогою наступних елементів: контроль прийому товарів за кількістю та
якістю, отже, забезпечення якості та конкурентоспроможності товарів;
вдосконалення асортиментного набору підприємства через нарощення та
насичення асортименту та інше. Управління цінової політикою підприємства
охоплює такі моменти: визначення цілей ціноутворення, виявлення факторів,
які впливають на ціноутворення, розробка стратегій ціноутворення, визначення
кінцевої ціни товарів, коригування рівня цін, оцінка та контроль цін.

Управління політикою розподілу і збуту підприємства передбачає:
виявлення альтернативних систем розподілу, оцінка умов розподілу,
визначення цілей розподілу, визначення структури каналів розподілу,
забезпечення кооперації членів каналу розподілу, розробка стратегій каналів
розподілу, оцінка і модифікація систем каналів розподілу.

Управління інноваційною діяльністю на підприємстві передбачає вибір
інноваційної стратегії та досягнення стійкого становища за допомогою
створення принципово нових товарів або технологій, нових методів управління,
нової організаційної структури управління. Таким чином, модель стратегічного
антикризового управління підприємством на основі бенчмаркінгу поєднує в
собі теоретичні та прикладні основи всього циклу управлінських,
маркетингових та економічних знань, якими повинен володіти сучасний
менеджер, щоб ефективно працювати в умовах ринкової економіки.
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СКЛАДОВІ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Узагальнивши теоретичні підходи до вивчення цінності продукції, нами
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визначено такі складові споживчої цінності готельного продукту:
1) матеріальна цінність – це здатність матеріальної частини готельного

продукту (матеріального блага) задовольняти потреби споживачів відповідно
до їх очікувань;

2) сервісна цінність – це здатність нематеріальної частини готельного
продукту (нематеріального блага: процесу, технології, сервісу) задовольняти
потреби споживачів відповідно до їх очікувань;

3) емоційна цінність – це здатність усіх рівнів готельного продукту, у тому
числі його третього рівня – товару (послуги) з підкріпленням, формувати
позитивне сприйняття цього товару (послуги) та емоційну привʼязаність
споживачів до нього;

4) соціальна цінність – це здатність готельного продукту задовольняти
потреби не лише окремих споживачів відповідно до їх очікувань, а й
референтних груп і соціуму в цілому, що позитивно впливає на конкурентну
позицію підприємства;

5) спільна цінність – це здатність готельного продукту задовольняти
потреби усіх учасників ланцюга її формування відповідно до їх очікувань.

Враховуючи те, що цінність, надана виробниками, відрізняється від
цінності, сприйнятої споживачами, важливо не тільки дослідити складові
споживчої цінності, але й вивчити їх з позиції споживачів та виробників.

Матеріальна цінність тісно переплітається з сервісною цінністю. Тому,
досліджуючи поняття якості готельного продукту, варто розрізняти її
обʼєктивну та субʼєктивну сутність або оцінку якості продукту з позиції його
виробника та з точки зору сприйняття споживачем. В основу створення
обʼєктивної складової матеріальної цінності покладено принципи підвищення
рівня якості готельних послуг на основі, по-перше, їх характеристик, і, по-
друге, політики підприємства, в межах якого вони створюються, а також
системи управління, що має певні цільові орієнтири щодо виробництва та
задоволення споживача. Такі положення покладені в основу менеджменту
якості. Враховуючи факт існування субʼєктивної якості, науковці зосередили
свою увагу на способах створення такої цінності, яка сприймається споживачем
та максимально відповідає їх очікуванням. Досліджуючи сервісну складову
товару, Р. Мірошник [1] визначив кілька елементів нематеріальних активів
маркетингового забезпечення товару (послуги): репутація підприємства, імідж і
торговельна марка організації, бренд та постійний контингент споживачів
(клієнтський ресурс) [2]. З огляду на те, що бренд передбачає емоційну
привʼязаність споживача до готельного продукту, на нашу думку, він містить у
собі не лише сервісну складову, а й відноситься до елемента більш високого
рівня у структурі споживчої цінності – до її емоційної складової.

Сервісна складова цінності готельного продукту опосередковано
розглядається в концепції TQM (тотального управління якістю), оскільки
задоволення споживача відіграє ключову роль у визначенні параметрів якості
товару чи послуги. Побудова сервісної складової споживчої цінності продукту
потребує від підприємств вивчення очікувань споживачів та управління ними.
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В основу емоційної цінності покладено (1) лояльність споживача до
готельного продукту, що керується базовими принципами брендингу, та (2)
індивідуальний досвід споживача в точках його взаємодії з компанією. Варто
зазначити, що при розробці бренду підприємству потрібно враховувати факт
існування прогресивних споживачів, через який роль брендів як фактору
диференціації продуктів суттєво знижується на противагу тому, що
підвищується значимість брендів як джерела справжності, гарантії та моралі.
Така функція бренду, як зменшення маркетингових ризиків, набуває все
меншого значення, оскільки в умовах існування сучасних підприємств на ринку
непросто завоювати довіру споживачів і легко її втратити.

Окрім матеріальної та сервісної цінності, готельний продукт тією чи
іншою мірою входить в соціокультурне життя людей, де набуває соціальної
складової, нової якості, а тому впливає на поведінку споживачів. Підприємства-
виробники, у свою чергу, формують соціально-орієнтовані принципи роботи з
метою, з одного боку, запропонувати ринку товар вищої цінності, а з іншого –
підвищити рівень соціальної культури, оскільки вони самі є членами
суспільства. Тому механізм формування соціальної відповідальності базується
на інтерпретації поведінки суспільства як реакції на методи роботи
підприємств-виробників.

У процесі розгляду споживчої цінності з позиції суспільства на особливу
увагу заслуговує той факт, що формування соціальної споживчої цінності
починається зі споживання товару (послуги) та формування думки споживача
про товар (послуги), яка в процесі їх спілкування та обміну досвідом
переходить на рівень суспільної. Суспільна думка через певний період часу
формує поведінку кожного члена соціуму та суспільства в цілому, що і стало
предметом дослідження соціологів та лягло в основу соціального
конструювання.

Соціальні аспекти споживання вплинули на формування цінності товару
(послуги) та лягли в основу соціальної відповідальності підприємства. За
науковими висновками української вченої-науковця Л. Грициної [3],
корпоративна соціальна відповідальність підприємства визначається як
добровільна його діяльність, яка перевищує визначені у законодавстві вимоги
до роботи підприємства та охоплює екологічну, суспільну, трудову та
економічну сфери відповідальності перед навколишнім середовищем,
суспільством у цілому, територіальними громадами, працівниками,
постачальниками, споживачами, акціонерами.

Створення спільної цінності супроводжується переглядом традиційних
поглядів щодо управління компанією. На основі наукових висновків можна
розглядати спільну цінність як основний спосіб переосмислення взаємодії
суспільства і корпоративної ефективності. Це означає, що керівникам
підприємств потрібно переглянути свої цілі та використовувати свій потенціал
не тільки для задоволення нагальних потреб (своїх і споживачів), але й
розвивати нові навички та знання щодо вирішення більш широких завдань
суспільства. Серед них: більш глибоке задоволення суспільних потреб,
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розуміння істинної основи продуктивності компанії і здатності до співпраці
через неприбуткові підходи, що приведе до наступної хвилі інновацій і
зростання продуктивності праці у світовій економіці.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБʼЄКТІВ БІЗНЕСУ

Розвиток бізнес-підприємств в умовах сучасного ринку стає складним,
зумовленим низкою політичних та економічних чинників, у тому числі
великою кількістю конкурентоспроможних профільних компаній. Це означає,
що сучасний бізнес не може розвиватися безперешкодно, оскільки, виходячи на
ринок, він неодмінно стикається зі значною кількістю перешкод, які змушують
його ретельно пристосовувати свою діяльність до зовнішніх параметрів. Крім
того, незважаючи на те, що конкуренція є необхідним елементом економіки, що
дозволяє мінімізувати ймовірність монополізації сфери, часто тиск на малий
бізнес є занадто високим з боку конкурентів. Тим не менш, варто визнати, що
наявність конкурентоспроможних компаній у галузі може мати вирішальне
значення для економічного розвитку організації. Цей ефект виправданий тим,
що при правильному структурному та системному аналізі комерційних
пропозицій конкурентів можна виявити їх слабкі та сильні сторони, які можна
використовувати для управління власним бізнесом [1, с. 6–7]. Навіть в такий
непростий для України час підприємці не відкидають маркетингової складової
ведення бізнесу. Сьогодні, як ніколи, є важливими маркетингові дослідження,
щоб дізнатися настрої українців і їхнє ставлення до певного товару чи послуги
в умовах інфляції та девальвації гривні, зниження купівельної спроможності
громадян внаслідок військової агресії росії.

Маркетингове дослідження – це різновид соціологічного дослідження,
сфокусованого на вивченні ринкової ситуації, бажань, уподобань і поведінки
споживачів та інших гравців ринку. На практиці воно складається з системного
пошуку, збору та аналізу інформації для того, щоб прийняти правильні
управлінські рішення в області виробництва і збуту продукції компанії.
Насправді існує багато різновидів маркетингових досліджень, які можна
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використовувати для досягнення конкретних цілей бізнесу. Розглянемо
переваги кожного типу дослідження ринку [2, с. 7].

Дослідження бренду. Дослідження бренду зосереджено на створенні або
вдосконаленні бренду компанії, щоб справити хороше враження на цільовий
ринок. Ви можете переглянути рівень поінформованості про бренд серед
цільової аудиторії, наскільки клієнти лояльні до бренду, які якості люди
асоціюють із брендом та інші аспекти відносин клієнтів з брендом.

Оцінка маркетингової кампанії: деякі маркетингові дослідження
зосереджуються саме на ефективності маркетингової кампанії. Ви можете
оцінити, наприклад, скільки людей переглянули он-лайн-рекламу та який був
рейтинг кліків. Цей тип інформації може допомогти внести корективи, якщо це
необхідно, та інформувати про майбутні кампанії, щоб ефективно охопити
споживачів і знизити витрати на залучення клієнтів.

Дослідження конкурентів. Дослідження конкурентів зосереджено на
конкуренції, щоб допомогти зрозуміти, як підприємство може вийти вперед.
Вивчення маркетингових кампаній конкурента, репутації бренду, доходу чи
обсягу продажів та інших важливих даних може допомогти дізнатися про їхні
сильні та слабкі сторони.

Дослідження сегментації клієнтів: важливим видом дослідження ринку,
особливо для нових підприємств, є сегментація клієнтів. Ці дослідження
поділяють велику споживчу базу на різні групи чи особистості. Розуміння
різних типів споживачів, з якими ви хочете спілкуватися, може допомогти
створити індивідуальні кампанії, адаптовані для кожної групи.

Дослідження споживачів: майже всі дослідження ринку певним чином
залучають споживача, але деякі дослідження зосереджені саме на тому, щоб
краще зрозуміти споживачів у певному сегменті. Ви можете дізнатися про їхні
купівельні звички, інтереси, мотивацію тощо. Чим краще ви розумієте своїх
споживачів, тим ефективніше зможете звертатися до них.

Розробка продукту: розробка продуктів вимагає спочатку дослідження
ринку, щоб переконатися, що концепція має цінність, а потім з часом
вдосконалювати продукт. Наприклад, ви можете побачити падіння продажів
флагманського продукту та виявити, що потреби клієнтів змінилися, і цей
продукт має запропонувати нову функцію, щоб бути більш корисним або
зручним.

Тестування зручності використання: подібно до дослідження розробки
продукту, тестування зручності використання зосереджено на продуктах.
Однак, увага тут зосереджена на тому, як споживачі використовують продукт.
Ви можете, наприклад, випустити бета-версію свого мобільного додатка та
отримати відгуки від користувачів, щоб дізнатися, чи є якісь помилки чи інші
проблеми, які потрібно вирішити [3].

Згідно з результатами опитування (опитували понад 50 клієнтів на
українському ринку), для 40 % маркетологів у пріоритеті мета – залучення
нових клієнтів. З початком війни, цілі для каналів performance-маркетингу не
змінилися. Однак, при оптимізації бюджету головне завдання – це збільшення
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конверсій та отримання лідів. Сьогодні під час проведення маркетингових
досліджень фахівці намагаються мінімізувати ризики, тому використовують ті
стратегії, які гарантують успіх, і концентрують свою увагу на пріоритетних
категоріях товарів. До війни маркетологи розробляли план на рік, нині терміни
скоротилися до кварталу (3 місяці): 45 % респондентів дотримуються плану на
3 місяці; 30 % спеціалістів вважає, що краще планувати на місяць із подальшою
актуалізацією плану; 15 % опитуваних розробляють стратегію на рік (так само,
як і в довоєнний час); 10 % – вважають, що оптимальний термін півроку [4].

Таким чином, розвиток ринкових відносин, стрімке зростання конкуренції
і вдосконалення систем організації економічних процесів підприємств викликає
необхідність подальшого розвитку системи маркетингу на базі гармонізації
підсистем роботи зі споживачами і завчасного виявлення потреб і конкретних
запитів цільової аудиторії. Це стане підставою інноваційного розвитку всього
підприємства загалом і забезпечить ефективне управління організацією на базі
використання сучасних синергетичних систем управління навіть в умовах
війни. Вирішення поставленої проблеми в умовах постійно зростаючого потоку
маркетингової інформації, швидкості її обробки і поширення дає змогу знизити
субʼєктивність сприйняття інформації користувачем, зменшити людський
фактор під час її обробки й інтерпретації, а також зробити процес прийняття
маркетингових рішень більш обʼєктивним і ефективним.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В
СФЕРІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах воєнного стану українські підприємці безперервно здійснюють
пошук напрямів забезпечення безпеки бізнесу, зокрема, за рахунок посилення
результативності діяльності комерційних структур. Без цього неможливо в
умовах війни забезпечити стабільність комерційної діяльності і, відповідно,
досягнути бажаний рівень рентабельності. Нині та на період повоєнної
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відбудови одним із найефективніших методів удосконалення комерційної
діяльності є бенчмаркінг.

Дефініція «бенчмаркінг» застосовується у низці наукових та економічних
понять порівняно недавно. Зарубіжні довідники трактують термін «benchmark»
як «експертний стандарт ...попередньо визначений зразок, що використовується
як контрольна точка» або «стандарт, за яким можна зробити вимір чи оцінку
чого-небудь» [1, с. 159]. За змістом, бенчмаркінг – це процес еталонного
зіставлення. У бізнес-середовищі існує безліч трактувань бенчмаркінгу.
Класичним визначенням бенчмаркінгу є слова засновника цього методу
вдосконалення Р. Кемпа: «Бенчмаркінг – це пошук кращих методів, які
призводять до покращення діяльності» [2]. Більш деталізоване визначення
наводить екс-голова Американського товариства якості (ASQ) Г. Ватсон:
«Бенчмаркінг – це процес систематичного та безперервного виміру: оцінка
процесів підприємства та їх порівняння з процесами підприємств лідерів у світі
з метою отримання інформації, корисної для вдосконалення своєї діяльності»
[3]. Таким чином, бенчмаркінг – це, по-перше, порівняння власних показників
із показниками інших підприємств: конкурентами та бізнес-структурами
лідерами, і, по-друге, вивчення та застосування успішного досвіду.

У всьому світі бізнес-структури застосовують бенчмаркінг,
використовуючи його різні форми, і розглядають еталонне зіставлення як
інструмент удосконалення бізнесу та досягнення конкурентних переваг на
відміну від простого виявлення відмінностей між комерційною бізнес-
структурою та її конкурентами, що не дає пояснень, як ці відмінності подолати
і досягти переваги у бізнесі. Саме еталонне зіставлення допомагає зрозуміти
причини невідповідностей в окремих напрямах комерційної діяльності та
сприяє подоланню відставання від конкурентів на основі порівняння та аналізу
власної діяльності з діяльністю лідируючих підприємств. Активне залучення
чужого досвіду дозволяє прискорити власний прогрес, скоротити витрати,
підвищити прибуток та оптимізувати динаміку структури та вибір стратегії
діяльності комерційної бізнес-структури. Проте, необхідність проведення
еталонного зіставлення має бути доведена, тобто цілі бенчмаркінгу повинні
співпадати зі стратегічними цілями комерційної бізнес-структури.

Таким чином, мета бенчмаркінгу полягає в порівнянні показників власної
комерційної бізнес-структури з показниками конкурентів і кращих підприємств,
вивчення та застосування успішного досвіду інших субʼєктів бізнесу.

Досягнення поставленої мети дослідження відбувається у вигляді
вирішення певних завдань. Для бенчмаркінгу ці завдання визначаються
сутністю процесу еталонного зіставлення. Виділяють такі основні завдання, які
вирішуються у процесі проведення еталонного зіставлення: 1) визначити,
наскільки власна бізнес-структура є успішною у порівнянні з іншими; 2)
визначити, наскільки успішним хочеться бачити власну бізнес-структуру; 3)
визначення підприємств-лідерів; 4) вивчення досвіду успішних підприємств; 5)
пошук можливості використання досвіду підприємств-лідерів; 6) визначення
підходів до вдосконалення функціонування організації, що дозволяють досягти
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кращих результатів порівняно з іншими.
До базових принципів реалізації бенчмаркінгу слід віднести наступні:
˗ лідируюча роль керівництва – для успішного проведення

бенчмаркінгового проєкту необхідне розуміння та підтримка керівництва;
˗ залучення співробітників – для успішної реалізації будь-яких

нововведень, зокрема, нових методів управління, значну роль відіграє характер
поглядів персоналу – його орієнтація в розвитку, ставлення до змін, готовність
до ризику тощо. Необхідно надавати великого значення професійному розвитку
кадрів та навчання, тим більше, коли справа стосується використання сучасних
інструментів управління;

˗ системний підхід до управління передбачає розуміння діяльності бізнес-
структури як системи взаємозалежних процесів. Орієнтація на системні
поліпшення повинна домінувати серед завдань, які вирішуються у
підприємстві. Це дозволяє не переходити на рівень епізодичних заходів
локального характеру;

˗ процесно-орієнтований підхід − застосування сучасних засобів керування
(таких, як бенчмаркінг), загальне управління якістю, система збалансованих
показників стають найбільш ефективними;

˗ прийняття рішень, заснованих на фактах та даних – створює умови
знаходження зважених, продуманих рішень та планомірного впровадження
змін у межах програм бенчмаркінгу;

˗ орієнтація на споживача: підвищення конкурентоспроможності продукції
безпосередньо впливає на інтереси споживачів, які готові платити в нових
умовах виключно за якість товарів та послуг. Тому розуміння поточних та
передбачення майбутніх потреб споживачів та дотримання їх вимог – ключовий
принцип бенчмаркінгу;

˗ постійне покращення діяльності бізнес-структури має стати невідʼємною
складовою стратегічного розвитку. Тільки в цьому випадку управлінські
удосконалення призведуть до відчутних соціально-економічних результатів та
сформують підґрунтя для їхньої стійкості.

Успіх проєкту бенчмаркінгу полягає у суворому дотриманні та
відповідальному виконанні кожного з його етапів. Алгоритм еталонного
зіставлення немає суворої регламентації. Методика бенчмаркінгу включає сім
етапів:

1) оцінка бізнес-структури та визначення напрямів для вдосконалення;
2) визначення предмета еталонного зіставлення;
3) пошук еталонної комерційної бізнес-структури та вибір форми

еталонного зіставлення;
4) збирання інформації;
5) аналіз інформації, визначення обмежень щодо реалізації проєкту та

розробка плану впровадження;
6) впровадження отриманого досвіду у діяльність бізнес-структури;
7) повторна самооцінка, аналіз пропозицій та удосконалень.
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Таким чином, використання та розвиток бенчмаркінгу сприяє відкритості
бізнесу, підвищенню його ефективності, що так необхідно для реконструкції
економіки у повоєнному періоді. Освоєння цього методу управління та
вдосконалення бізнесу дозволить українським підприємствам, не тільки
великим, але також малим та середнім, стати конкурентоздатними на світовому
ринку товарів та послуг.
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ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ

У сучасному світі маркетинг і реклама досягли значних масштабів та
набули різних форм. Кожне підприємство, незалежно від його розміру –
великого, малого чи середнього – хоче отримати якісну рекламну кампанію, але
не завжди отримує бажаний результат, а все тому, що звичайна реклама стає
нудною та однотипною і не сприймається споживачами. Проте, на зміну
консервативній рекламі все більше і більше підприємств почали
використовувати елементи партизанського маркетингу.

Партизанський маркетинг відрізняється від будь-якого іншого відмовою
від традиційних способів реклами і використанням малобюджетних способів
комунікації з потенційними покупцями.

Секрет успіху партизанського маркетингу – в тому, щоб бути сміливим,
креативним і виходити за межі звичайного. У партизанському маркетингу
реклама має заставати зненацька, зʼявлятися в тому вигляді, у якому аудиторія
точно не чекала її побачити. Такі акції з використанням творчого підходу можуть
частково або повністю замінити великі інвестиції у традиційну рекламу [1].

Терміном партизанський маркетинг (від англійської guerrilla – партизан,
marketing – маркетинг) називають економні способи маркетингу і реклами, що
дозволяють за рахунок ефекту несподіваності просувати свій товар або послугу,
залучати нових клієнтів і збільшувати прибуток. Тому партизанський
маркетинг називають також «малобюджетним маркетингом» або
«маловитратним маркетингом» [3]. Умовно партизанський маркетинг можна
поділити на два види, залежно від використовуваного каналу реалізації: оф-
лайн і он-лайн. Іноді партизанський маркетинг працює в обох випадках.

Ефективними способами партизанського маркетингу в оф-лайні є
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проведення тематичних форумів, оригінальна реклама на зовнішніх носіях (на
вітринах, зупинках, транспорті, уніформі), розповсюдження фірмових
сувенірів, адресна розсилка комерційної пропозиції з незвичайним посилом і
оформленням, додаткові безкоштовні послуги, подарункові бонуси та акції. Ці
способи підходять і для великих компаній, які вже зарекомендували себе, і для
новачків у бізнесі. Вони важливі як для формування, так і для підтримки
репутації та позитивного іміджу.

Он-лайн-методи партизанського маркетингу – це вірусний контент
(підкасти, фото, відео, малюнки, слайди, тести, аудіо), розповсюдження
обговорень на форумах і в соцмережах, активне спілкування і відповіді на
запитання, вебінари та блоги, відгуки про товар, компанії або її конкурентів,
коментарі до тематичних статей, рекламних матеріалів, огляди продукції,
прихована реклама від інфлюенсерів і медійних персон. Такі методи не
вимагають великих витрат, вони часто використовуються невеликими
компаніями і стартаперами [2].

Багато провідних компаній світу давно практикують партизанський
маркетинг у своїй діяльності, зокрема, Adidas, National Geographic, Nike, Folgers
Coffee, Volkswagen та інші. Один з яскравих прикладів партизанського
маркетингу реалізувала компанія Adidas. У колаборації з міською владою
Берліна бренд випустив оригінальні кросівки – Berliner Sneakers. У дизайн були
інтегровані елементи текстильної обшивки крісел берлінського міського
транспорту. Але найцікавіше в тому, що язичок цих кросівок став версією
справжнього річного проїзного білету. З огляду на високу вартість проїзду в
Берліні, це було дуже вигідною пропозицією для покупців і відмінним
рекламним ходом [1]. Отже, партизанський маркетинг характеризується
простотою, ефективністю, а також запамʼятовуваністю. Партизанський метод
відрізняється від інших видів реклами своєю бюджетністю,  що є великою
перевагою у його використанні. В наш час такий маркетинг є дуже
перспективним напрямком.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Маркетингова і фінансова науки, кожна в рамках свого предмету,
досліджують спільний для них обʼєкт аналізу – ринок банківський послуг,
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акцентуючи увагу кожна на своєму підході. Нам видається, що сьогодні саме в
рамках маркетингового аналізу, як і взагалі маркетингового підходу,
менеджмент банку спроможний вирішувати проблеми індивідуалізації послуг
(продуктів), їх якості, інновацій, забезпечувати на основі цифрових технологій
виключно персоналізований клієнтський підхід. Саме ці характеристики
сучасної банківської сфери не знаходять належного відображення у вітчизняній
фаховій літературі.

Сучасна ситуація на ринку банківських послуг в Україні свідчить, що
найбільш впевнено буде почувати себе той банк, який зуміє чітко та грамотно
розробити власну маркетингову стратегію і у відповідності з нею організувати
реалізацію банківських послуг. Саме тому актуальним завданням стає
організація в банках комплексного маркетингового аналізу, який у підсумку
допоможе банку успішно функціонувати в умовах конкурентного ринку, що
має викликати значний інтерес до цієї проблематики у фахівців-науковців і
менеджерів банків.

Специфіку банківського маркетингу в значній мірі відтворюють
особливості банківських послуг, організація діяльності по розвитку і
просування банківських продуктів, їх реклама, ціноутворення тощо. Без
маркетингового аналізу послуги банку ризикують виявитись для нього
неконкурентоспроможними, непотрібними або навіть збитковими.

Маркетинговий аналіз в банку здійснюється на конкретному ринку або
його сегменті, який враховує запити певних груп клієнтів. Це вимагає
застосування комплексного підходу до аналізу:

˗ вивчення та оцінка всіх елементів і факторів, які мають вплив на тенденції
розвитку, характер відношень на конкретному, обраному для аналізу ринку
банківських послуг, в їхньому взаємозвʼязку та взаємозалежності;

˗ аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на діяльність
банку;

˗ виявлення специфіки ситуації на ринку банківських послуг у порівнянні з
попереднім станом і пануючими трендами розвитку конʼюнктури різноманітних
ринків [1].

Ще одним ключовим інструментом маркетингового аналізу є
прогнозування, тобто припущення щодо вірогідності зміни ринкової ситуації в
майбутньому. Його завдання – оцінити готовність споживачів купувати
продукт саме цього банку, а не його конкурентів; при цьому здійснити прогноз
реакції споживачів на заходи банку стосовно формування дійсного попиту, а
також передбачити зміни конʼюнктури.

Необхідно зауважити також, що точність маркетингового аналізу
визначається багатьма факторами, серед яких, в першу чергу, варто зазначити
обсяг інформаційної вибірки, вибір репрезентативної групи, засіб збору даних,
методи встановлення контактів. Наприклад, сьогодні актуальним для
банківського маркетингу, суттєво важливим завданням є аналіз регіонального
ринку задля відкриття філій банку.
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Труднощі визначення розмірів регіонального ринку полягають в тому, що
для обстеження певного конкретного регіону потрібно зібрати та
систематизувати дуже великий обсяг інформації. При цьому в банку
відбувається довга і кропітка робота щодо оцінки різних факторів, які можуть
впливати на можливий результат закріплення на новому регіональному ринку
або виведення на ринок нового банківського продукту. Ключова роль при
цьому, безумовно, належить визначенню потенційного попиту зі сторони
клієнтів.

Прогнозування попиту на послуги банка здійснюється задля створення на
основі складеного прогнозу рекомендацій для керівництва банківської установи
стосовно вибору цільових ринків, стратегії дії на них, розміщення відділень
банка, цінової політики тощо. Для вирішення такого роду завдань потрібно
розуміти положення банку на різноманітних ринкових сегментах, виявити та
здійснити прогноз впливу на попит різноманітних зовнішніх і внутрішніх
факторів. До зовнішніх факторів відносяться: стан і тенденції зміни політичної
та економічної ситуації, банківського законодавства; мотиви поведінки і
переваги клієнтів по відношенню до банківських послуг; діяльність конкурентів
тощо. Внутрішніми чинниками виступають банківська репутація, рівень цін на
послуги (відсотки за кредитами і депозитами, тарифи за оплату послуг, курс
покупки і продажу валюти), набір послуг, які надаються та їхня якість,
маркетингова діяльність із просування послуг банку на ринку, рівень
обслуговування клієнтів [2].

Маркетинговий аналіз має вивчати мотивації клієнтури на ринку
банківських послуг. Тут обовʼязково враховуються такі фактори, як виявлення
потреби в певній послузі банка, наявність необхідної інформації про даний
продукт і про банк, спроможний його надати, вибір з багатьох варіантів, які
пропонуються ринком, рішення про придбання банківського продукту. Обсяг
потенційної реалізації нового продукту, який пропонується банком, залежить
від цілої низки факторів, серед яких найважливішими є ціна банківського
продукту, переваги споживачів, потенційна кількість споживачів, їх доходи –
все це вирішується завдяки результатам маркетингового аналізу в банку як
найважливішого елементу комплексу банківського маркетингу.

У підсумку зазначимо, що надання банківських послуг виступає
найважливішим статутним напрямом діяльності банку. Водночас, у сучасних
умовах втілення комплексу маркетингового управління допоможе підвищити
фінансову стійкість банківських установ, яка формується під впливом чинників
зовнішнього бізнес-середовища, адже тільки завдяки маркетингу банк має
уявлення про ситуацію та тенденції на ринку, а це дозволяє йому розробляти
зважену стратегію розвитку. В цьому сенсі визначальне завдання
маркетингового аналізу на ринку банківських послуг – поєднання цілей банку,
ринкових переваг, банківських комунікацій, дослідження конкурентного
середовища, сегментування ринків, ціноутворення на ринку та продуктових
пропозицій. Завдяки такому аналізу можна бачити проблеми вітчизняних
банків щодо розширення кількості та асортименту банківських послуг,
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підвищення їх якості, швидкості їх надання, застосування новітніх технологій і
співіснування банків і фінтех-компаній. Важливим також залишається питання
розширення клієнтської бази за рахунок підвищення конкурентоздатності
банківських послуг особливо під впливом процесів цифровізації суспільства.

Монетарна статистика свідчить, що прибуток банківського сектору за 2021
рік сягнув історичного максимуму – 77,5 млрд грн. Його основними факторами
стали швидкий приріст чистих процентного та комісійного доходів та низькі
відрахування до резервів. Рентабельність капіталу становила 35 % порівняно з
19 % у 2020 році. Поточна висока прибутковість та наявний запас капіталу
дають змогу банківським установам без проблем виконати оновлені
регуляторні вимоги до капіталу та сформувати буфери капіталу для поглинання
можливих збитків і подальшого кредитування [3].

Постковідні реалії та російсько-українська війна змінюють умови на ринку
банківських послуг в Україні, проте, саме сьогодні у банків є фінансові
можливості значно зменшити застаріле оф-лайн-обслуговування і звичні
традиційні банківські технології та за допомогою маркетингових підходів все в
більшій мірі забезпечувати персоналізований клієнтський підхід в
обслуговуванні, простоту використання банківських продуктів в он-лайн,
впевненість у безпеці транзакцій та особистих даних. Разом з цим, з огляду на
нестабільність, військовий стан, співвідношення ціни та якості стане одним з
найважливіших чинників для клієнтів у придбанні банківських продуктів.
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РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
МАЛОГО БІЗНЕСУ

Маркетингова стратегія необхідна для підприємств малого бізнесу, щоб
визначити чіткі, реалістичні та вимірні цілі ведення економічної діяльності.
При виході на ринок, запуску у виробництво нового товару, розширенні ринку
збуту чи у разі будь-яких інших змін підприємствам сфери малого бізнесу не
обійтися без розробки маркетингової стратегії. Вона сприяє оптимальному
розподілу ресурсів підприємства та вибору найбільш ефективних каналів
просування його товарів. Відомо, що добре продумана стратегія – запорука
ефективного маркетингу. Однак, якщо в країні не працюють механізми
державної підтримки малого підприємництва і держава не приділяє достатньої
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уваги проблемам малого бізнесу, навіть найбільш досконалі маркетингові
стратегії не завжди будуть результативними [1, с. 148].

Маркетингова стратегія – це спрямована на перспективу діяльність задля
створення та практичного застосування ряду інструментів з метою досягнення
поставлених бізнес-цілей підприємства з метою збільшення прибутку. Ця
стратегія обʼєднує в єдине ціле завдання щодо просування, продажу послуг та
товарів, ціноутворення, роботу з торговельним персоналом та покупцями.
Маркетингова стратегія задає малому бізнесу напрямок для ефективного
просування його товарів або послуг. Кожне підприємство втілює на практиці
свою унікальну маркетингову стратегію, яка розробляється відповідно до
потреб і цілей бізнесу.

На вибір маркетингової стратегії впливають стан та перспективи розвитку
маркетингового оточуючого середовища. Маркетингове оточуюче середовище
складається з переліку чинників контрольованого і неконтрольованого
характеру. Підприємства малого бізнесу змушені постійно адаптовувати свої
маркетингові стратегії до змінних умов оточуючого середовища. Наприклад, в
умовах пандемії Covid-19 багато підприємств малого бізнесу змушені були не
тільки переглянути існуючі маркетингові стратегії, але й розробляти цілком
нові [2, с. 148–149].

Маркетингова стратегія підприємства малого бізнесу необхідна для [3, с.
23]: чіткого визначення цільового ринку; ідентифікації прямих і непрямих
конкурентів; вдалого позиціонування бренду товару підприємства;
забезпечення рентабельності інвестицій у маркетинг; визначення
найефективніших каналів розподілу; формування оптимальної цінової
політики.

Перші кроки до створення ефективної маркетингової стратегії полягають у
виборі цільового ринку та визначенні переліку основних конкурентів. Без
досконалого аналізу поточної ситуації на ринку (ринкової конʼюнктури) будь-
які наступні кроки можуть виявитися малоефективними. У першу чергу,
необхідно визначити рівень конкуренції та стан попиту на товари підприємства.

При виборі цільових ринків для підприємств малого бізнесу, через
обмеженість ресурсів, критично важливо чітко визначити свою цільову
аудиторію. Маркетингова пропозиція підприємства у формі товару або послуги
повинна приносити користь для споживача і вирішувати конкретне завдання,
тому дуже важливо детально «промалювати» портрет цільової аудиторії,
враховуючи наступні параметри: вік, сімейний стан, рівень освіти, рівень
доходів, місце проживання, стать, сфера професійної діяльності, споживчі
потреби та вимоги [4, с. 95–97].

Важливо звернути увагу на те, що навіть для підприємств малого бізнесу
цікавими можуть бути не одна, а одразу декілька цільових аудиторій і це
цілком нормально. У такому випадку важливо максимально деталізувати
параметри кожної групи споживачів (ринкового сегменту). З практичної точки
зору найкраще скласти кілька портретів конкретних людей, які потенційно
зацікавлені у товарі або послузі підприємства. Наприклад, якщо бізнесом
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підприємства є продаж косметики, один із портретів цільової аудиторії  може
виглядати так: жінка, 25 років, дохід вищий за середній, незаміжня, доглядає за
собою, займається йогою, веде здоровий спосіб життя, любить подорожувати.
Для приваблення такої клієнтки важливо буде наголосити на екологічності
косметичних засобів по догляду і компактності ємностей, які зручно брати з
собою в дорогу.

Маркетингова стратегія обовʼязково повинна включати чітко
сформульовані і, головне, досяжні цілі. Для того, щоб коректно прописати цілі
для бізнесу, необхідно зʼясувати [5, с. 377–379]:

Який дохід мають принести маркетингові кампанії підприємству?
Скільки товарів чи послуг необхідно реалізувати для досягнення

запланованого рівня доходу?
Які канали просування товарів або послуг будуть найбільш ефективними?
Який ступінь контролю над обраними каналами розподілу товарів або

послуг?
Наскільки цінова політика підприємства враховує реальний рівень

купівельної спроможності покупців?
Які саме інструменти просування забезпечать найбільш повне охоплення

цільової аудиторії?
Універсальних для всіх підприємств малого бізнесу маркетингових

стратегій не існує. Вибір стратегії маркетингу залежить від специфіки бізнесу,
інтенсивності конкуренції, характеристик цільової аудиторії та унікальності
товарної пропозиції. Ефективна маркетингова стратегія допомагає малому
бізнесу правильно розподілити бюджет на найрезультативніші джерела
залучення клієнтів, створити унікальне позиціонування бренду та безпомилково
визначити цільову аудиторію. Розробка маркетингової стратегії – це складний і
кропіткий процес, який вимагає системного аналізу ринку, постановки
досяжних цілей, розрахунку оптимальних цін, формування мережі каналів
розподілу, медіапланування та просування.
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БРЕНДИНГ ДЕСТИНАЦІЇ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ

Україна є однією з найбільш привабливих туристичних дестинацій у світі,
яка має багату культурну спадщину, красиві природні пейзажі та гостинних
людей. Однак, для того, щоб привернути увагу туристів та стати конкуренто-
спроможними на міжнародному ринку туризму, важливим є правильне
брендування дестинації.

Бренд – це не лише логотип або назва, це комплексний інструмент, що
включає в себе імідж, цінності, історію, традиції та унікальність дестинації. Для
успішного брендування туристичної дестинації важливим є не лише створення
візуального ідентифікатора, а й розробка стратегії брендингу та маркетингової
компанії, яка допоможе привернути туристів і збільшити дохід туристичної
галузі регіону, країни.

Одним з найважливіших елементів успішного брендування дестинації є
створення унікального іміджу дестинації. Імідж – це спосіб сприйняття
дестинації потенційним туристом, який включає в себе емоції, стереотипи,
очікування та асоціації. Важливим є, щоб імідж дестинації був чітким та
зрозумілим для туристів, тому розробка іміджу має проводитися з урахуванням
менталітету цільової аудиторії.

Важливо взяти до уваги потенційну аудиторію та популярні туристичні
тренди. Наприклад, у світі все більш популярним стає екологічний туризм,
тому розробка та просування програм, що сприяють екологічно чистому
відпочинку, можуть допомогти привернути увагу до дестинації та залучити
туристів.

Крім того, важливо не забувати про соціальну відповідальність та етичний
аспект брендингу. При створенні та просуванні бренду дестинації необхідно
дотримуватися принципів справедливості, рівності та поваги до культурних та
етнічних традицій та цінностей місцевих громад.

Успішний брендинг дестинації потребує співпраці державних органів,
бізнесу та місцевих громад. Результативна комунікація та співпраця між цими
групами може допомогти впровадити ініціативи та програми, які сприятимуть
розвитку туристичної галузі країни.

Не існує єдиного плану або методу створення бренду, оскільки кожне
місто має свої специфічні умови та особливості, і ці особливості роблять
фірмовий стиль міста різним.  Важливим є те,  чи має місто цінні активи,  які
воно може запропонувати своїй аудиторії, мешканцям, інвесторам та туристам.
Якщо такі активи є, брендинг спрощується. Однак, не всі міста знаходять таку
цінність, особливо невеликі міста без особливої історії, символів чи
архітектурних пам’яток. Навіть міста, які не мають цих елементів, можуть
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створити бренд і зайняти певне місце серед інших міст, враховуючи свою
ідентичність та імідж.

Основними причинами, що гальмують процес брендингу в українських
містах, є: недовіра до ефективності маркетингових методів у формуванні
ідентичності міст, недовіра до впливу брендингу на міський розвиток,
відсутність досвіду побудови міських брендів та недостатній рівень науково-
методичних і практичних розробок у сфері брендингу, брак фінансування для
розробки брендів та подальшого брендингу.

Вирішення останньої проблеми неможливе без бюджету на маркетингові
дослідження та розробку елементів бренду для створення повноцінного бренду.
Для вирішення цих завдань необхідно доручити розробку стратегії соціально-
економічного розвитку міста професійним експертам – маркетологам,
економістам, соціологам тощо – з практичним досвідом та обізнаністю з
сучасними технологіями. Адже успіх бренду залежить від низки дій та рішень:
грамотного менеджменту, креативних ідей та нестандартних рішень.

Деякі регіони покладаються на модні примхи сучасності, не розуміючи
питань, пов’язаних з побудовою бренду, що призводить до сумнівних
результатів з точки зору продуктивності. В основному це пов’язано з
неправильним розумінням бренду міста як «привабливої картинки» для
залучення туристів, але при цьому забувають про основні завдання побудови
бренду: аналіз сильних і слабких сторін регіону порівняно з конкурентами,
процес визначення згуртованості стейкхолдерів, їх залучення та узгодження
конфліктуючих інтересів. На другому місці стоять туристи, оскільки вони є
однією з найважливіших аудиторій брендингу. Міста часто зосереджують свою
увагу на залученні місцевих жителів, громадських організацій та інвесторів,
забуваючи про туристів як джерело місцевого фінансування.

Ще однією спільною для міст проблемою є нерозуміння важливості
комунікаційної складової в технологіях просування міста. Передумовою
складності організації брендингу є особливості ціннісних мотивів
стейкхолдерів та традиції регіонального управління, що історично склалися в
Україні. Українські міста явно відрізняються від своїх західних аналогів, тому
просте копіювання кращих зарубіжних практик не дасть очікуваних
результатів.

Неусвідомлення проблеми ціннісної складової комунікаційного
менеджменту в брендингу при визначенні західних підходів призводить до
того, що місцеві мешканці та влада «спотикаються» на ціннісно-першочергових
техніках. Таким чином, у процесі розробки брендів міст необхідно вирішити
наступні питання: інтеграція різних поглядів на створення бренду на основі
комплексного підходу; застосування диференційованих підходів до стратегії
бренду з урахуванням регіональних особливостей; застосування ціннісних
підходів, включаючи адаптацію європейських цінностей на регіональному рівні
та соціологічних методів для всіх регіональних брендів; дослідження ціннісних
ідентичностей цільових груп.

Вирішення цих питань дозволило б значно зменшити труднощі у процесі
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створення бренду, залучити найкращих експертів та досягти найкращих
результатів. Українські міста мають потенціал для формування ідентичності,
але неадекватні стратегії та відсутність достатнього фінансування гальмують
цей процес.

Міста, регіони та країни мають свої особливості. Люди зазвичай
подорожують, щоб побачити ці особливості. Кількість туристів залежить від
того, наскільки добре ці особливості відомі. Тому важливо визначати та
брендувати місцеві особливості, особливо, в українських містах. Загалом, під
брендом міста розуміють ідентичність міста, систематично виражену у творчих
і продуманих ідеях, цінностях та образах і максимально відображену в іміджі
міста.

Проаналізувавши поради, приклади та досвід брендингу туристичних
дестинацій різних країн, можемо виділити декілька кроків, які допоможуть
зробити правильну промоцію регіону, міста чи просто якусь місцевість.

Отже, брендинг дестинації на ринку туристичних послуг України – це
надзвичайно важливий інструмент для привернення уваги та зацікавленості
туристів. Для успішного брендування потрібно:

1) визначення унікальних особливостей дестинації. Кожен населений пункт
має свої унікальні риси, які роблять його особливим. Дослідіть, наприклад, що
робить ваше місто унікальним: його історію, культуру, географію, пам’ятки,
спортивні події, кухню тощо;

2) розробка брендингової стратегії. Одного разу визначивши унікальні риси
дестинації, потрібно вирішити, як найкраще використати їх для розвитку
бренду. Розробіть бренд-платформу, включаючи місію, цінності, переваги,
цільову аудиторію, тональність тощо;

3) створення брендового іміджу. Дизайн брендового іміджу повинен бути
привабливим і відображати унікальні риси дестинації. Розробіть логотип,
кольорову палітру, шрифти та графічні елементи, які відображатимуть характер
вашої дестинації;

4) розвиток маркетингових матеріалів. Створіть маркетингові матеріали,
що відображають бренд вашої дестинації: веб-сайт, брошури, рекламні банери,
соціальні медіа тощо;

5) співпраця з місцевими підприємцями та організаціями. Залучайте
місцевих підприємців та організації до розвитку бренду міста. Співпраця може
включати спонсорські внески, спільні проєкти, участь у подіях тощо;

6) просування бренду міста. Для того, щоб бренд вашої дестинації був
відомим широкому загалу, потрібно використовувати ефективні маркетингові
стратегії. Ось кілька можливих способів:

˗ організація та спонсорство заходів, які привернуть увагу до дестинації
(фестивалів, концертів, спортивних змагань та інших культурних подій);

˗ використання популярних соціальних медіа (Instagram, TikTok, Facebook).
Створивши сторінку вашої дестинації в соціальних мережах, ви можете
публікувати фото та відео з інформацією про події, пам’ятки, ресторани та інші
цікаві місця. Використовуйте хештеги та маркери локації, щоб залучити нових
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користувачів та привернути їхню увагу;
˗ створення веб-сайту. Розробіть веб-сайт дестинації, де можна знайти

інформацію про пам’ятки, культурні та спортивні заходи, ресторани, готелі та
інші цікаві місця. На сайті можна розміщувати також новини та оголошення;

˗ партнерство з туристичними агентствами та туроператорами.
Співпрацюйте з туристичними агентствами та туроператорами, щоб вони
пропонували ваше місто як популярний туристичний напрямок;

˗ створення рекламних кампаній. Розробіть рекламні кампанії, що
відображають унікальні риси дестинації та цікаві місця.

Отже, українські міста є перспективними і мають всі аспекти для розробки
ефективного бренду, який приваблюватиме більше туристів і збільшуватиме
прибутки для місцевого бізнесу та країни в цілому.
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Секція 6. Проблеми розвитку субʼєктів господарювання в
промисловому, аграрному, торговельному, готельно-ресторанному,

туристичному бізнесі в умовах війни та повоєнної відбудови

Антошкова Н. А., к.е.н.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ:
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Війна в Україні радикально змінила і суспільство, і економіку, і увесь
бізнес в цілому. Ресторанне господарства країни не виняток, адже, залежно від
регіону, даний вид бізнесу зазнав впливу війни як від нульового рівня
(наприклад, заклади швидкого харчування західних міст), так і до абсолютно
руйнівного, коли бізнес припиняв своє існування (повне знищення закладів у
містах сходу держави). Проте, попри усі виклики, більшість закладів
ресторанного господарства успішно адаптувалися до навколишніх умов і навіть
намагаються зайняти високі конкурентні позиції.

Конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства є
доволі нестійкою характеристикою, яка залежить від багатьох факторів
зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища і визначає його здатність
посідати лідируючі позиції та успішно функціонувати, отримуючи високі
прибутки і значні порівняльні конкурентні переваги щодо інших підприємств
галузі. Висока інвестиційна привабливість, високоліквідне використання
капіталу у поєднанні зі значною ризикованістю ресторанного бізнесу
закладають підвалини для багатосторонньої конкурентної боротьби, яка все
частіше потребує звертання до нових форм організації виробництва і
презентації послуг, особливо, у період воєнного стану.

Основою конкурентної змагальності кожного підприємства ресторанного
господарства є характерні для даної галузі чинники, що дають їй переваги
порівняно з іншими галузями національної економіки (наприклад, у боротьбі за
інвестиції за рахунок більшої прибутковості або швидкості обороту капіталу).
Складові успіху визначаються також інноваційними підходами до виробництва
страв, високим рівнем маркетингу, менеджменту та бездоганним організаційно-
технічним рівнем виробничих процесів [1]. Зазначимо, що конкурентна
змагальність може проявлятись як на рівні управління підприємством
(мікрорівні), так і на нанорівні, тобто охоплювати інтереси власників,
персоналу і споживачів, причому ці конкурентні чинники є опосередковано
взаємоповʼязаними. Індикатори конкурентоспроможності сервісної діяльності,
у свою чергу, охоплюють економічні і соціальні виміри, між якими також
прослідковуються причинно-наслідкові звʼязки (табл. 1).

Така ієрархічна побудова дозволяє достатньо ефективно розпізнати
негативні тенденції в побудові конкурентної стратегії підприємства і своєчасно
розробити коригувальні заходи. Зокрема, економічні пріоритети персоналу
підприємств ресторанного господарства і споживачів не завжди збігаються,
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адже клієнти прагнуть, насамперед, отримати максимум задоволення від
ресторанної послуги, яка включає смачні страви і бездоганне обслуговування,
витративши на це мінімально можливі грошові ресурси, тоді як основною
ціллю роботи персоналу є зростання рівня власної заробітної плати і отримання
соцпакету.

Таблиця 1
Індикатори конкурентоспроможності сервісної діяльності

підприємства ресторанного господарства (авторська розробка)
Ієрархічний

рівень
Вимір Індикатори

Мікрорівень Економічний - товарооборот закладу ресторанного господарства;
- середній чек;
- рентабельність господарської діяльності;
- середній товарооборот на одне посадкове місце;
- оборотність посадкового місця

Соціальний - зростання іміджевих переваг;
- участь у соціальному розвитку місцевої громади
(волонтерство, обслуговування пунктів незламності);
- програми соціального партнерства (харчування військових
та переселенців);
- природоохоронні програми і збереження енергоресурсів;
- забезпечення належного рівня життя для працівників

Нанорівень Економічний - для власників підприємств: прибутковість закладу;
- для персоналу: рівень оплати праці, безпека на робочому
місці;
- для споживачів: частка витрат в сукупному доході
домогосподарства при значному зниженні дохідної частини

Соціальний - для власників підприємств: самореалізація, національна
свідомість;
- для персоналу: умови праці, соціальний захист, гарантія
безпеки;
- для споживачів: рівень задоволеності послугами, цінова
доступність, прості формати закладів

Власник підприємства, який має на меті максимізацію власних прибутків,
має узгодити пріоритетні експектації персоналу і очікування клієнтів,
забезпечивши як справедливу оплату, соціальний захист, що сьогодні дуже
актуально, і добрі умови праці, так і здоровий організаційний клімат у
колективі для унеможливлення ситуації незадоволення споживачів.
Функціональний підхід до побудови конкурентної стратегії передбачає
врахування описаних індикаторів та створення механізмів інтегрованого
вирішення очікувань власників, персоналу і споживачів.

В сьогоднішніх реаліях, розглядаючи конкурентну стратегію в якості
структурованої організації господарських і соціальних звʼязків підприємства зі
стейкхолдерами, зазначимо, що конкурентоспроможність підприємства
ресторанного господарства значним чином залежить від зовнішніх чинників, а
саме:

1) безпекової ситуації в цілому та безпеки гостей;
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2) наявності електроенергії. Більшість обладнання в ресторані – це
електрообладнання, від якого залежить вся робота: від процесу приготування до
розрахунку платіжними картами;

3) вартості комунальних платежів, яка на сьогодні є досить високою і
становить левову частину статті витрат;

4) інфляції та постійного зростання собівартості продукції (фудкост);
5) падіння доходів громадян. Ціна продуктової корзини збільшилася при тій

же заробітній платі, через що і похід до ресторану стає нечастим;
6) законодавчих перепон. Заборона кальянів, з яких заклади отримували

непоганий дохід, комендантська година, що унеможливлює роботу барів,
прибуток яких припадав на нічний час;

7) проблем з персоналом (еміграція, психологічний стан, нерозуміння
вимог часу);

8) загального падіння економіки, що призводить до проблем з постачанням
продуктів, частотою поставок тощо.

Відмінна особливість діяльності підприємств ресторанного господарства
від субʼєктів господарювання інших галузей визначається специфікою
продукту діяльності, а саме поєднанням у ньому товарної і сервісної складових
[2]. При розробленні стратегічних альтернатив виникає потреба у побудові
моделі управління, яка б орієнтувалась на такі чинники впливу на
конкурентоспроможність підприємства, як затребуваність продукції, якість
надання послуги, іміджеві переваги, цінові характеристики та залученість
персоналу до створення бездоганного і привабливого сервісу, адже навіть
незначна управлінська прогалина може призвести до нагромадження
внутрішньофірмових кризових і стагнаційних явищ.

Стрімкий розвиток ринку загострює конкурентні змагання за сегментацію
ринку та прихильність споживачів, спонукає субʼєктів господарювання до
безперервного розвитку і вдосконалення, впровадження інноваційних методів
приготування страв і обслуговування відвідувачів. Новітньою парадигмою у
ресторанному бізнесі віднедавна визначено клієнтоорієнтований підхід [3],
завдяки якому підприємства набувають унікальних конкурентних преваг.
Поєднання виробничої і сервісної функцій в діяльності підприємств
ресторанного господарства обумовлюють значне ускладнення конкурентних
вимог, адже навіть за умови лідерства у галузі вони мають безперервно шукати
можливості підвищення стандартів якості сервісної складової обслуговування.
Відповідно, саме цей аспект стає найбільш актуальним при обранні
підприємством стратегічних альтернатив конкурентного розвитку. Серед
глобальних тенденцій подальшого функціонування закладів ресторанного
господарства можна виокремити наступні:

˗ головний принцип роботи – це гнучкість в усьому, вирішення різних
нових завдань;

˗ перспективним є перегляд меню на користь мангальних пропозицій, що
повʼязано з частою відсутністю електроенергії;

˗ нестандартне короткотермінове планування не більше як на декілька днів,
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максимум – тиждень;
˗ щоденне коригування меню;
˗ гібридний формат роботи – коворкінг, магазин, кафе тощо;
˗ запуск old-school акцій, коли заклади починають повертатись до кейсів,

які колись працювали;
˗ всебічна постійна психологічна підтримка персоналу;
˗ продовження довготривалих проєктів, оскільки навіть зараз

продовжуються інвестиції;
˗ заморозка «хайпових», незрозумілих і нових форматів. Стало мегадорого,

споживачі не розуміють, чого туди ходити;
˗ участь у волонтерських і соціальних проєктах на підтримку українських

військових для пришвидшення перемоги у війні;
˗ простіші підходи до організації бізнесу.
За переконанням більшості українських рестораторів, після закінчення

війни Україна стане туристичною дестинацією номер один і, відповідно,
туристичним клондайком, у тому числі в сенсі гастротуризму. Українська кухня
за рахунок інтересу до України – вже стає хайповою в усьому світі. В Україну
зайдуть іноземні інвестори – найбільші ресторанні компанії. Позитивним є те,
що українці, які повернуться з-за кордону і там працювали, привезуть із собою
нові скіли і знання. Українські ресторани точно потраплять в поле зору
міжнародних ресторанних рейтингів. Зʼявляться нові економічні можливості
від дії угоди про асоційоване членство в ЄС. Україна отримає мільярдні
інвестиції на відновлення, в тому числі і для сфери гостинності, зокрема,
ресторанного бізнесу.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПОЇЗДКИ

Через поширення коронавірусу по світу туристична індустрія постала
перед кризою та вибором щодо подальшого розвитку. ООН опублікувала
детальний аналітичний звіт «Туризм і COVID-19», у якому розкрила з
аналітичних позицій можливі сценарії розвитку ситуації на ринку
міжнародного туризму. Відповідно до прогнозів експертів, чисельність
міжнародних туристів може знизитися від рівня 58 % до 78 %, що
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стимулюватиме скорочення витрат відвідувачів з 1,5 трлн дол (у 2019 р.) до
310–570 млрд (2022 р.). Подальша боротьба з наслідками пандемії може
призвести до того, що без постійної роботи у міжнародному туристичному
секторі залишаться близько 120 млн осіб [1, с. 19].

На нашу думку, можна визначити пʼять пріоритетних напрямів для
подальших дій:

˗ помʼякшення соціально-економічних наслідків кризового явища;
˗ підвищення рівня надійності ланцюжка створення вартості у галузі

туризму;
˗ максимальні можливості для використання сучасних технологій;
˗ сприяння забезпеченню стійкості й зеленого зростання;
˗ зміцнення партнерських контактів для дотримання сталого розвитку [2,

с. 135].
За даними дослідження, проведеного UNWTO, туристична індустрія стала

однією з тих галузей міжнародної економіки, яка практично найбільше
постраждала від глобальної пандемії. Упродовж 2020 року зниження обсягів
глобального туристичного ринку стало найбільш помітним за всю його історію
і відкинуло цілу галузь до показників 30-річної давнини. Так, міжнародний
туристичний пасажирський потік скоротився на 74 %, або більше ніж на 1 млрд
прибуттів. У світовому масштабі туристична галузь втратила 3 трлн дол.
прибутків, що зумовило падіння глобального ВВП на понад 2,0 трлн дол., а
майже від 100 до 120 млн працівників у туристичній індустрії опинилися під
реальною загрозою втрати своїх робочих місць [3, с. 29].

Туристична сфера вже понесла збитки в обсязі 825 млрд дол. через
скасовані відрядження, конференції, наукові заходи, службові поїздки, які не
відбулися. Майже 50 % таких витрат припадає на країни Східної Азії. Далі –
кількість компаній, коли кожна третя компанія скасовує подорожі до США,
Японії, Таїланду, Перу, Нової Зеландії, Мексики, Кореї, Австралії, Панами.
Також майже всі поїздки до Європи були скасовані в 2020 р. Кожна скасована
поїздка,  чи то відпустка,  чи то службова,  означає більші обсяги збитків для
авіаційних і готельних компаній, а також для тих видів підприємництва, які
безпосередньо чи опосередковано повʼязані з туризмом. Запроваджені урядами
більшості країн світу кардинальні заходи безпеки та введення локдаунів
спричинили різке зниження туристичного пасажиропотоку в межах усього
світу.

Від пандемії постраждала більшість туристичних компаній. Попри те, що у
2019 р. загалом у світі відбулося 4 % зростання міжнародного туристичного
пасажиропотоку порівняно з 2018 р., станом на кінець 2020 р. цей показник
знизився знову на рекордних 74 % порівняно з показниками попереднього 2019
р. Найбільший спад спостерігався у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону
– 84 %, а найменший – у Північній та Південній Америці – 69 %. Країни
Близького Сходу, які протягом 2019 р. продемонстрували найбільше зростання
кількості подорожей (показник +8 %) серед регіонів світу, у 2020 р. вже
втратили 75 %. Уряди країн досить швидко відреагували на потребу мінімізації
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економічних наслідків пандемії Covid-19, беручи за базові два загальних
підходи до опанування ситуації: перший був спрямований на розробку та
надання доступних кредитних ліній для підприємництва, а другий – на
пролонгування сплати боргових і податкових зобовʼязань.

За останніми оцінками, у 2020 р. на території Азії зафіксовано найбільше
загальне падіння доходів від подорожей і туризму, причому значна частина
втрачених доходів припадає на Китай. В Європі, де в туристичній індустрії
зайнято близько 13 млн людей, очікується, що в результаті коронавірусу буде
втрачено доходів на рівні 1 млрд євро на місяць, причому Італія та Іспанія
виявляються найбільш постраждалими територіями.

Іншою групою країн, які кардинально постраждали, є так звані SIDS (малі
острівні держави, що розвиваються) не лише тому, що на туристичний сектор
припадає майже 30 % їхньої економіки, а й тому, що будь-яка криза значного
масштабу позбавляє малі підприємства альтернативних джерел валютних
надходжень, необхідних для обслуговування зовнішнього боргу та оплати
імпортних поставок. Сильні потрясіння також торкнулися континенту Африки
на південь від Сахари, де кожен 20-й працівник зайнятий у туристичному
секторі: нещодавнє дослідження показує, що туристичний сектор в Африці
може втратити практично 50 млрд дол. через пандемію і щонайменше 2 млн
прямих і непрямих робочих місць, що має руйнівні наслідки для таких
розвинених туристичних місць, як Сейшельські острови, Кабо-Верде, Маврикій
і Гамбія.

Згідно зі змістом доповіді, німецький уряд запровадив систему
бюджетного стимулювання туристичної галузі, доходи якої на рівні країни
становлять 23 % ВВП. Зокрема, на пряму рекапіталізацію для забезпечення
платоспроможності компаній було виділено 100 млрд євро, на підтримку
ліквідності туристичних фірм – 400 млрд євро, на рефінансування самої галузі –
100 млрд євро.

Окрім того, запроваджено процеси відтермінування податкових платежів
та скорочення авансових податкових платежів, корпоративних податків і
торговельних податків, скасовано правозастосовні заходи та штрафи у разі
прострочки по оплаті, а також авансові платежі податку на прибуток,
корпоративний податок на прибуток і торговельний податок.

Для підтримки ринку зайнятості уряд Німеччини розширив рівень доступу
до використання короткострокової допомоги у разі втрати робочого місця,
збільшив дотації для фінансування програм виплат на утримання дитини для
батьків, що мають низький рівень доходів, спростив формальності для
підтримки найманих працівників та розширив коло програм для компенсації
соціальної допомоги. Туристичні компанії отримали дозволи на списання
збитків у поточному році. Передбачено компенсації для працівників компаній
туристичної галузі, що найбільше постраждали від наслідків пандемії,
мінімальна виплата складає 1100 євро на місяць [4, с. 17].

Світові нові тенденції попиту свідчать про першочерговий інтерес тих, хто
подорожує, насамперед, до здійснення подорожей власною країною та
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регіоном. Ця тенденція зʼявилася в Китаї, одній із перших країн, яка знову
відкрилася, коли 77 % китайських туристів надали перевагу внутрішнім
подорожам. Китай був першою країною, яка відчула коронавірус. Влада
запровадила низку жорстких обмежень на спосіб життя громадян. Нині країна
впевнено та поетапно відновлюється.

Рівень безробіття продовжує зростати, усе більше осіб потрапляють у
бідність або бояться втратити робоче місце. Страх подорожувати виявляється
ще однією важливою проблемою. Люди бояться піддавати ризику близьких і це
стримує їх бажання подорожі. Опитування туристів показало, що страх піддати
ризику близьких все ж таки стримує подорожі. Детальне опитування
мандрівників засвідчило, що страх піддати інших найбільше турбує 39 %
мешканців у Великобританії та 31 % у Франції. Відбувається поступове
переосмислення пріоритетних напрямків. На нашу думку, заходи щодо гігієни
та охорони здоровʼя залишаться найважливішим складником у сфері
реагування на кризу індустрії гостинності.

Тривають постійні зусилля, орієнтовані на впровадження ефективних
політичних або економічних заходів для відновлення та збереження сектору
туризму.

По-перше, урядам слід швидко та прозоро запровадити заходи із
забезпечення спрощеного доступу до фінансування, щоб максимальна кількість
постраждалих працівників змогли отримати допомогу.

По-друге, ці заходи доцільно регулярно контролювати, щоб забезпечити їх
належну ефективність. Це означає надання підтримки не лише для компенсації
втрат прибутків, а й надання рекомендацій бізнесу стосовно відновлення,
адаптації та доступу до нових ринків діяльності.

По-третє, головні оператори в галузі мають продемонструвати потужні
інноваційні навички.

Сьогодні криза, повʼязана з пандемією Covid-19, змусила туристичний
бізнес вийти із вже сформованої зони комфорту та здійснювати пошук
інноваційних шляхів розвитку та діяльності.

Тому досить актуальним залишається питання вивчення та аналізу
сучасних тенденцій розвитку міжнародного туризму в складних умовах
коронавірусної хвороби.
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ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
АНАЛІЗ РИНКУ

В наш час розвиток туризму відіграє важливу роль у світі. Адже завдяки
туризму в країнах підвищується економіка, створюються велика кількість
робочих місць, також туризм дає змогу підвищити рівень освіти та рівень життя
населення. На життєдіяльність людини надзвичайно впливає стан
навколишнього середовища. Лікувально-оздоровчий туризм здійснюється з
метою зміцнення здоров’я і передбачає відпочинок у санаторно-курортних
закладах, що є важливим і для розвитку регіонального туризму [3].

Оздоровлення – це, насамперед, подовження активного життя людини та
скорочення захворюваності. У людини протягом її життя може відбуватися
погіршення здоров’я і тому важливо надати перевагу саме лікувально-
оздоровчому туризму [4].

Зберігаючи лікувальну функцію, курорти урізноманітнюють програму
перебування пацієнтів культурними і спортивними заходами, пропонують
широкий асортимент послуг з оздоровлення і відновлення сил, більш гнучко
підходять до визначення тривалості курсів лікування й оздоровлення. Останнім
часом у приморських готелях дуже популярною є таласотерапія. Медичний,
оздоровчий, рекреаційний та спортивний (МОРС) сектор економіки ще не
розглядається як окрема галузь, але саме цей сектор є активно-зростаючим,
постіндустріальним. МОРС може формувати ключові галузі для територій, бо
люди їдуть заради лікування, відпочити від стресу, за природою, на змагання –
це більше, ніж просто знайомство з новим місцем (туризм) [2].

Для субрегіону Трускавець – Східниця – Моршин саме медично-
оздоровчий туризм є ключовим. Тут працює понад 200 бізнесів – санаторіїв,
пансіонатів, медичних центрів, готелів (за даними дослідження стану річкового
туризму в Україні та Європі). Люди обирають між сотнями видів процедур, від
медичних до косметологічних, між десятками форматів організації подорожі
(проживання в готелях – процедури в санаторіях, all inclusive в одному з
закладів т.д.) [3].

Субрегіон має медично-оздоровчі продукти, водночас, є питання щодо
формування субрегіону як дестинації. Трускавець має певне сприйняття, яке
давно не вивчалось, за відсутності бренду як такого. Так само немає бренду
території Трускавець – Східниця – Моршин [2].

Пропозиція дозвілля обмежена масовим продуктом, що не відповідає
рівню клієнта, на який розраховують медично-оздоровчі заклади. Розмаїття та
пропозиція культурних та локальних продуктів у субрегіоні має зростати, якщо
бізнес хоче зростати. Аналогічна ситуація з сервісом, – можна вишколити
власний персонал і надавати бездоганний сервіс лише для того, щоб враження
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зіпсулось у місцевій кав’ярні. Медично-оздоровчий туризм значно більше
прив’язаний до території, ніж інші галузі економіки [1].

Як саме можна працювати для розвитку медично-оздоровчого туризму у
регіоні? Ось кілька пропозицій, вартих уваги.

Концепція Spatown – Європа має глибоку традицію бальнеологічних
курортів, яким був Трускавець, і які зараз приваблюють туристів. Трускавець
втратив шарм бальнеологічного курорту через хаотичну забудову ще у
радянські часи, але може віднайти новий концепт; Східниця та Моршин мають
такий концепт створити. Бізнес, задіяний у медично-оздоровчу сферу, має
ангажуватись в цей процес.

Комплексний досвід відвідування – проблеми арабських клієнтів, які
приїжджають сім’ями на лікування до них – відсутні меню англійською у
місцевих ресторанах, відсутня пропозиція дозвілля відповідного рівня якості.
Люди хочуть витратити кошти, але не можуть. Досвід проведення часу між
медичними процедурами є так само складовою ціннісного досвіду, як і те, що
пропонують клініки та медичні центри. Відповідно, потрібна взаємодія з
надавачами туристичних послуг, культурними інституціями та креативними
агенціями для створення такого наскрізного досвіду.

Управління водними ресурсами – з приватизацією Трускавецькурорту
Українською готельною групою виникла проблема оплати утримання бюветів
та усього водного балансу місцевих мінеральних джерел, ліцензію на які має
компанія. На відміну від Spatowns в Європі, де один оператор управляє
готельним комплексом (номерним фондом) та водним ресурсом, у даному
випадку приватна компанія надає безкоштовний доступ до води усім
бажаючим, які переважно не живуть у готельних комплексах компанії. Загроза,
що може підважити суть Трускавця, і парадокс, який вимагає рішення [2].
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рівня обслуговування, поява підприємств-конкурентів, які в змозі задовольнити
ці запити, поширення європейських стандартів в даній галузі – все це вимагає
від закладів ресторанного господарства пошуку шляхів утримання постійних
клієнтів та залучення нових. І одним з головних напрямів вирішення цього є
впровадження інноваційних інформаційних технологій в сфері приготування
страв та обслуговування споживачів.

Новітні технології та інновації при обслуговуванні відвідувачів закладів
ресторанного господарства допомогли, а в деяких випадках врятували їх під час
існуючої кризи в країні. Трансформування роботи ресторанів, адаптування до
нових реалій в епоху звʼязку та безконтактності допомагають їм залишатися
конкурентоспроможними на ринку індустрії гостинності. Серед популярних
цифрових трендів та інструментів можна виділити наступні:

1) он-лайн-замовлення та доставляння їжі до споживача. За часів суворого
локдауну, суворих санітарних норм та обмежень великої популярності набули
он-лайн-замовлення страв та безконтактна доставка їх додому. І сьогодні така
послуга залишається затребуваною, оскільки споживачі звикли до отримування
улюбленої їжі, де та як вони хочуть. Багато гостей надають перевагу і
замовляють страви безпосередньо в улюблених ресторанах. Тому заклади
ресторанного господарства розробляють власні інтегровані он-лайн-платформи
і додатки. Ті ж підприємства, які не можуть собі це дозволити, користуються
сторонніми програмами доставки їжі;

2) безконтактна оплата. Стратегія безконтактних мобільних та цифрових
платежів стає необхідною в тих закладах ресторанного господарства, які не
хочуть відставати та йдуть в ногу з часом. Оплата замовлень здійснюється
смартфоном, смарт-годинником чи смарт-карткою за допомогою відповідної
програми чи безконтактного пристрою. При цьому готівка відсутня, немає
потреби в людському контакті, що є гігієнічнішим і безпечнішим. Крім того, це
швидко, миттєво та зручно;

3) система он-лайн бронювання столиків.Сьогодні нового значення набуває
он-лайн-бронювання столиків в закладах ресторанного господарства і в минуле
відходить бронювання по телефону. Найкращими системами он-лайн-
бронювання є додаток Eat, Resy, OpenTable, Yelp, Tablein. Вони надають
можливість споживачам забронювати столик якомога меншою кількістю кліків,
якщо столик недоступний, приєднатися до списку очікування або шукати
альтернативи, отримати персоналізований досвід гостей. Системи керування
столиками та бронювання столиків не тільки забезпечують роботу ресторану,
маркетинг, аналітику та відгуки клієнтів. Також вони мають на меті допомогти
ресторанам використовувати все, що є в їхньому розпорядженні, для розвитку
свого бізнесу, будь-то шляхом створення попиту, підвищення лояльності та
утримання клієнтів або оптимізації операцій;

4) цифрові кухонні «дошки». Така інновація дозволяє оптимізувати роботу
кухарів в ресторані при прийнятті та виконанні замовлень. Важливим
доповненням даної системи є візуалізація системи надходження та виконання
замовлення, одержаного від офіціанта. За допомогою цифрової «дошки»
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замовлення відображаються на екрані, а не на папері; робота здійснюється в
режимі реального часу, з відображенням часу надходження замовлення; є
можливість кухні бачити зміст замовлення; можна розподіляти замовлення як
по столах, які їх зробили, так по офіціантах, які їх прийняли; оповіщається
терміновість замовлення для кухаря. Дані програмні продукти допомагають
роботі кухні стати простішою, зручнішою, сучаснішою та оптимізувати її;

5) автоматизоване програмне забезпечення управління запасами.
Програмне забезпечення для управління запасами призначене для відстеження
товарів та управління ними на різних етапах ланцюжка постачання. Функції
включають управління рівнем запасів, категоризацію товарно-матеріальних
запасів, відстеження замовлень на продаж і замовлень на купівлю, сканування
штрих-кодів і автоматичну купівлю в точках повторного замовлення.

Відстеження запасів та матеріальних активів (отримання витратних
матеріалів у складському приміщенні, візки для сервіровки) є запорукою
успішної діяльності у сфері ресторанного бізнесу. Налагоджені мобільні
компʼютери, а також рішення радіочастотної ідентифікації (RFID) та
сканування дозволяють співробітникам швидко зчитувати штрих-коди, щоб
можна було оперативно отримувати відомості про всі матеріальні активи. При
цьому співробітники, що взаємодіють із клієнтами, отримують дані в режимі
реального часу;

6) QR-коди. QR-коди – ефективний маркетинговий інструмент, який при
грамотному використанні приносить багато користі ресторанному бізнесу.
Посилання переадресовує користувача на цільову сторінку з будь-якою
«зашитою» інформацією: електронне меню, сайт, картку лояльності, відео
тощо. QR-код привабливий і тим, що більшість сучасних смартфонів мають
вбудований сканер і не потребують сторонніх додатків чи сервісів для
зчитування коду.

Розташовані безпосередньо на столах QR-коди дозволяють відвідувачам
завантажити меню прямо на своїх телефонах. По-перше, яскраві фото страв та
відео їхнього приготування за участі шеф-кухаря пробудять неабиякий апетит.
По-друге, відвідувачу не доведеться чекати офіціанта, а інформація в коді
допоможе розбавити очікування. Адже, крім самого меню, можна розмістити
ролик-привітання від власника або шефа, розказати історію виникнення закладу
чи розмістити новини та анонси заходів. Ну і, звісно, інформація змінюється
швидко без необхідності друкувати нові екземпляри, а, отже, без зайвих витрат;

7) ресторанні чат-боти. Чат-бот у сфері ресторанного бізнесу є
інструментом, що збільшує кількість відвідувачів закладу, а також підвищує
їхню лояльність. За його допомогою  автоматизується спілкування з гостями
закладу і виглядає як он-лайн консультант, який завжди готовий до роботи. Тут
гості можуть отримати уточнену інформацію щодо обраного ресторану: адреса,
телефон, замовлення столів, інформація про меню, консультації з оренди залів
для заходу, анонс вечірок та багато іншого. Чат-Бот для ресторану буде
відповідати на типові питання гостей, формувати заявки на замовлення столика,
показувати актуальні пропозиції і допомагати рестораторам економити час та
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збільшувати їх доходи. Чат-Боти є наглядним прикладом впливу штучного
інтелекту на роботу закладів ресторанного господарства.

Отже, інноваційні рішення щодо надання послуг надають закладам
ресторанного господарства конкурентні переваги у довгостроковій перспективі
та забезпечують бажаний рівень результативності їх діяльності – отримання
прибутку. Саме застосування інноваційних інформаційних технологій при
високій конкуренції на ринку ресторанних послуг дають можливість
підприємствам задовольняти всі запити та потреби споживачів, підвищувати їх
прибутковість, розвиватися та вдосконалювати свою діяльність.

Дрібко В. В.
Науковий керівник: Барна М. Ю., д.е.н ., проф.
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ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Особливостями розвитку туристичної галузі є діяльність в умовах
постійних військових конфліктів. Ця ситуація поглиблюється через економічні
негаразди, обумовлені Covid-19. Зазначимо, що у світі та регіоні Європа, який є
основним постачальником туристів до Ізраїлю, після зняття заборони на
подорожі, фіксується тенденція швидкого відновлення туристичних потоків.
Висвітлимо досвід Ізраїлю з відновлення сфери туризму у 2021–2022 р.
Основна увага уряду була зосереджена на підтримці внутрішнього ринку, який
виступив стабілізатором сфери туризму. Зазначимо, що метою подорожей
іноземних відвідувачів до країни є: відвідання друзів та родичів, огляд
визначних памʼяток, паломництво, відпочинок. Значна увага приділена
необхідності підтримці як традиційних видів туризму, так і створенню нових
туристичних пропозицій з активними засобами пересування для окремих
категорій відвідувачів [1].

Сфера туризму світу продовжує активно відновлюватися після наслідків
пандемії Covid-19. Як свідчать дані, наведені у World Tourism Barometer
UNWTO, за перші пʼять місяців 2022 р. чисельність прибуттів іноземних
відвідувачів досягла майже половини (46 %) рівня того самого періоду 2019 р.
Станом на травень 2022 р. у світі зафіксовано майже 250 млн міжнародних
поїздок. Це в 3 рази більше, ніж за аналогічний період (77 млн) 2021 р. Також
активно відновлюється туризм в Європейському регіоні, де за перші пʼять
місяців 2022 р. зафіксовано майже в 4 рази більше міжнародних відвідувачів,
ніж за відповідний період 2021 р. (+350 %). Все більше країн регіону
помʼякшують або скасовують обмеження на подорожі, які вводилися через
пандемію. За прогнозами експертів Всесвітньої туристичної організації
(ЮНВТО), оприлюднених у травні 2022 р., міжнародні прибуття в світі у 2022
р. досягатимуть від 55 % до 70 % допандемічного рівня. Відповідно, у регіоні
Європа прогнозують, що зростання становитиме від 65 до 80 % до рівня 2019 р.
Прогнози швидкого відновлення сфери туризму можливо поширити на сферу
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туризму саме Ізраїлю, який за статистикою ЮНВТО відноситься до
туристичного регіону Південна/Середземноморська Європа. Проте, додатковим
фактором, що уповільнюватиме відновлення сфери туризму країни, є стан у
сфері безпеки та постійне загострення військових конфліктів. Для України, яка
з 2011 р. має з Ізраїлем безвізовий статус, важливим є досвід функціонування
туризму в державі під час постійних військових конфліктів із сусідами [2].

На туристичному ринку світу країна відома своїми центрами паломництва
та можливостями для пізнавального туризму. Проте, Ізраїль має унікальний
природний потенціал для розвитку оздоровлення. Наявність гарячих
мінеральних джерел на берегах о. Кінерет та лікувальних грязей на Мертвому
морі дозволяють розвивати курорти, що набули світового визнання. У м.
Тиверія функціонує всесвітньо відомий курортний комплекс Хамат-Тіверія, де
пропонують процедури в центрах таласотерапії. Вода, сіль та морські грязі
Мертвого моря, як свідчать сучасні медичні дослідження, допомагають при
лікуванні алергії псоріазу, неврологічних хворобах, хворобах хребту. У
лікувальний центрах Хаме-Заарта, Хаме-Йеша лікують хвороби мʼязів та
суглобів. Ейн-Бокек є міжнародним центром лікування хвороби шкіри
(псоріаз), а курорти Ейн-Геді, Нове-Зоар, Арад – алергічних захворювань.
Відпочинок та водні види спорту набули поширення на узбережжі як
Середземного, так і Червоного морів (плавання, віндсерфінг, катання на човнах,
пірнання). На піщаних пляжах Середземного моря, де купальний сезон триває
4–5 місяців, сформувалися приморські курорти – Натанія, Херцлія (пляжі та
яхт-клуби), Тель-Авів та південні території узбережжя Бат-Ям (мм.Ашдод,
Мікелон), Хайфі. Цілорічний купальний сезон можливий на півдні країни на
Червоному морі, активно розвивається дайвінг. В країні створено більше 160
природоохоронних територій. Популярністю у туристів користується
ландшафтний заповідник Неот-Кедумім, де представлені усі види рослин, які
згадуються в Біблії. У національному парку Кармель здійснюється проєкт Хай-
Бар. Його метою є відновлення видового складу тварин, які колись заселяли
пагорби та пустелі Ізраїлю. Останнім часом набувають популярності подорожі
пустелею Негев з відвіданням ерозійного кратеру Махтеш Рамон, глибина
якого сягає 300 м. Туристи подорожують джипом дорогою, яку побудували
римляни, та можуть спостерігати кольорові піски, застиглу магму, відвідати
центр екотуризму, що розташований на краю кратера у місті Міцпе-Рамон.

Розвивається туризм з активними засобами пересування. Найвідомішим
пішохідним маршрутом в Ізраїлі є національна стежка «Тропа Ізраїлю». Стежка
має протяжність близько 680 миль (1100 км) та тягнеться від заповідника «Тель
Дан» на півночі країни до Червоного моря на півдні. Ізраїльською
національною стежкою (INT) опікується Комітет ізраїльських стежок, який
також підтримує 15000 км пішохідних маршрутів всією країною. Маршрут
проходить через Верхню та Нижню Галілею, піднімається на гору Кармель,
перетинає узбережні рівнини Шарон і Шфелу, пересікає Іудейську пустелю, а
також Негев і Араву та завершується в Ейлатськіх горах. Загальна тривалість
перебування на маршруті становить 2 місяці. Маршрут поділено на 44 етапи,
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що дозволяє туристам дослідити протягом одного дня певний район.
Враховуючи популярність даного різновиду туризму, Міністерство туризму
ініціювало створення нового маршруту «Трансізраїльська стежка», що буде
перетинати всю країну. Цей проєкт фінансує єврейський національний фонд і
Управління природи та парків [3].

Сфера туризму Ізраїлю характеризується наступними сегментами:
рекреаційний, з метою відпочинку, лікувальний, культурно-пізнавальний
(екскурсійний), релігійний туризм. Відбувається розвиток нових туристичних
дестинацій та різновидів туризму саме на внутрішньому ринку [4]. Активному
відновленню сфери туризму в Ізраїлі сприяє наявність унікального
туристичного потенціалу, впровадження державою цілеспрямованої
туристичної політики, здійснення інноваційних проєктів для залучення туристів
на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Слід зазначити, що
геотуристичне положення країни є складним, бо країна має нестабільні
стосунки з арабськими країнами, які її оточують (збройне протистояння та
висока ймовірність терактів). Відбувається постійне коливання туристичних
потоків вʼїзного туризму через проблеми у сфері безпеки, протистояння
арабського та ізраїльського населення та економічну ситуацію у світі.
Встановлення режиму безвізового відвідання між Ізраїлем та Україною
призвело до розширення пропозиції турів та зниження цін на туристичному
ринку України. Вартість транспортних послуг до Ізраїлю зменшилася.

Досвід держави Ізраїль щодо підтримки сфери туризму в умовах
військових конфліктів та пандемії доцільно впроваджувати в Україні.
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бюджету. Зростання численних компонентів інфраструктури, таких як
комерційні підприємства, заклади харчування тощо, стимулюється туризмом.
Крім створення умов для бізнесу, що працює в секторах, які співпрацюють з
індустрією туризму, він також пропонує численні перспективи
працевлаштування.

Початок військового вторгнення змусив українців майже зовсім забути про
туризм. На зміну добровільним відрядженням прийшла вимушена втеча за
кордон. Довгий час туристичні агенції не думали про відновлення основної
діяльності. Вторгнення російської федерації створює багато небезпек для
світового туризму, включаючи зростання цін на нафту та бензин, складну
логістику та порушення добре налагоджених туристичних маршрутів.

Обговорювати майбутнє українського туризму в нинішніх умовах війни
складно. Повномасштабний конфлікт означає «темні» часи для індустрії
туризму, навіть більше, ніж виклики, викликані спалахом коронавірусу. Однак,
український туристичний бізнес пережив пандемію і після завершення
військових дій Україна матиме величезний потенціал, щоб стати популярним
місцем для подорожей. Вкрай важливо підтримувати принаймні деяку
туристичну діяльність і зосередити ресурси на її відновленні після важкого часу
як для економіки, так і для суспільства.

До війни більшість українських туроператорів і турфірм продавали виїзні
подорожі: влітку – в Туреччину, взимку – в Єгипет і в Західну Європу – цілий
рік. Цей бізнес був удвічі більший за вхідний бізнес. Зараз така ситуація, що
наші в’їзні туристи – це лише біженці, журналісти, люди з міжнародних
організацій допомоги та іноземні солдати, які воюють на знак солідарності з
нами.

Фахівці з туризму змогли перепрофілювати ресурси індустрії туризму та
подорожей, щоб допомогти країні під час війни.

Туристичні та готельні підприємства спрямували свої активи на
гуманітарну діяльність. Ці зусилля можна розділити на такі ключові напрями.
По-перше, це допомога в прийомі, розміщенні та харчуванні біженців із
гарячих точок в Україні та часто допомога в їх переселенні до більш спокійних
регіонів України чи за кордон. По-друге, доставка гуманітарних вантажів,
надісланих з різних країн, зокрема, продуктів харчування, ліків, засобів гігієни,
одягу тощо. По-третє, усі працюють на інформаційному фронті,
використовуючи традиційні маркетингові канали, щоб інформувати
туристичних партнерів і світ про те, що відбувається в Україні, тобто підтримка
точного поширення інформації про війну.

До війни туризм в Україні був дуже різноманітним: культурним,
гастрономічним, природним, гірськолижним у Карпатському регіоні, винним
туризмом, оздоровчим. Але, незважаючи на різноманітність, українському
туризму було важко конкурувати з більш складними маркетинговими
підходами та туристичною інфраструктурою на регіональних ринках, таких як
Туреччина, Єгипет, ін. Тому в останні роки туризм в Україні був зосереджений
на підвищенні стандартів якості та продуктів, а також на позиціонуванні
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України як нового та доступного напрямку у Східній Європі.
Власник львівської туристичної агенції «Відвідай» І. Губіліт розповів, що

на третій день війни вони перепрофілювали офіс на волонтерський центр.
Почали плести маскувальні сітки, сушити овочі та фрукти для фронту,
допомагати з евакуацією за кордон. Вже у квітні були перші запити на тури та
екскурсії. У травні вивезли всі запаси гуманітарної допомоги, які ще
залишилися, в Бучу і повернулися до основної діяльності, вирішивши, що 50 %
від прибутку будуть віддавати на потреби армії.

У березні-квітні турфірма організовувала екскурсії для львів’ян та
переселенців. Потім почали відновлювати автобусні поїздки в Карпати.
Загалом, діяльність компанії відновилася на 30–40 %. Більшість туристів були
зі Львова, але були також туристи з Києва, Харкова та тимчасово окупованих
територій. Як правило, туристичні поїздки були сконцентровані у Львівській,
Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Високий попит на поїздки в Карпати серед туристів визнають і у
туристичній агенції «Андреолі Турс». Спочатку повномасштабної війни і наразі
турфірма займається евакуацією біженців за кордон, але паралельно займається
і туризмом в країні. Здебільшого це одноденні поїздки у Карпати, виїзд зранку і
повернення до комендантської години. Згодом відновили екскурсії до музеїв та
замків, які тривалий час були закриті через воєнний стан. На даний момент
туристична фірма працює на 30 % усіх пропозицій.

Якщо внутрішні подорожі, хоч і повертаються, але все ще дуже обмежені,
то ситуація з міжнародними подорожами складніша. По-перше, повітряний
простір повністю закритий через воєнний стан в Україні, багато українців
зацікавлені в поїздках за кордон з метою евакуації, а не для відпочинку. Втім,
ринок відпочинкових турів за кордон влітку потрохи відновлювався.

Українці також цікавляться морськими подорожами до сусідньої Польщі.
Деякі українські туроператори зараз співпрацюють з Rainbow Tours,
популярним польським туроператором, який возить туристів на курорти
Туреччини та Єгипту. Однак, українцям доводиться самостійно добиратися до
аеропорту вильоту в Польщі.

«Веселка» – один з провідних туроператорів, який дуже лояльно ставиться
до українців і має контракт з обмеженою кількістю українських туристичних
агенцій. Це – одне з агентств, які підписали контракти і мають право
відправляти туристів через польських туроператорів.

Українська туристична агенція «Join Up» також присутня в Литві та
Молдові, тому подібні тури організовуються і з цих країн. Однак, оскільки ці
країни знаходяться досить далеко від Польщі, вони не такі популярні, як
Польща.

Деякі турфірми почали анонсувати автобусні тури до Європи. Пропозиції,
наприклад, поїхати в червні за кілька сотень євро з’являлися в соціальних
мережах туристичних агентств. Втім, такі пропозиції є радше винятком,
оскільки туристичний ринок в Україні цього літа, скоріш за все, був дуже
обмеженим, як правило, внутрішнім, так і бюджетним.
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Звичайно, що Україна все ще перебуває в розпалі жахливого та
невиправданого конфлікту, який завдає великої шкоди людям та інфраструктурі
країни, але експерти вважають, що багато мандрівників-любителів будуть
зацікавлені відвідати Україну після завершення конфлікту і зроблять це з
кількох причин, зокрема, щоб допомогти та побачити, що сталося.

Перебування України на світовій арені підвищить інтерес до післявоєнних
подорожей туди, і хоча очевидно, що ця трагедія триватиме поколіннями, ми
розуміємо, що туризм може відіграти значну роль у відновленні країни.
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ВИДИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ

Комунікація відіграє значну роль в туризмі. Комунікація в туризмі може
розглядатися як спілкування, взаємодія, звʼязок між різними субʼєктами,
передача інформації (повідомлень) або інформаційний обмін як процес, а також
в прикладному плані – як спосіб трансляції знань (досвіду).

У деякому розумінні туризм може бути розлянутий як комунікаційний
процес, в межах якого мають місце комунікації між туристами і туристичними
фірмами, а також всередині цих груп.

Враховуючи значимість комунікації в туризмі, її слід відрізняти як
туристичну комунікацію. Наука про комунікації вважається вирішальним
явищем у розвитку сучасного туризму, а інформаційний обмін – основним
інструментом (фактором). Комунікацію в туризмі та дослідження туристичної
комунікації можна розглядати на макро- та мікрорівнях, використовуючи
відповідні розділи теорії комунікації та її моделі.

Комунікація в діяльності турфірми є різновидом економічної комунікації і
може бути розділена на дві сфери: зовнішнє середовище та всередині компанії.
Зовнішня комунікація туристичних агентств включає такі види взаємодії:

1) потенційні та існуючі клієнти (маркетингова комунікація);
2) партнери, переважно туроператори (ділова комунікація);
3) наглядові органи (звітна комунікація).
Перші два типи є унікальними для туристичної галузі, є предметом

компетентнісного підходу і можуть бути змодельовані. Комунікація передбачає
пошук/формування каналів інформування та взаємодії з клієнтами, є частиною
туристичних компетенцій і містить неформальні звʼязки. Особливістю турфірм
є те, що їх комунікація з клієнтами виходить за рамки надання суто споживчої
інформації. Проводиться великий обсяг ознайомчих робіт, що вимагає певної
підготовки і розвитку комунікаційної культури.

Туристичні агенції здійснюють широку комунікаційну діяльність у різних
сферах, включаючи забезпечення ринкового обміну між клієнтами та
туроператорами та рекреантами. Це можна розглядати як особливу
комунікаційну функцію туристичних агентств. Комунікацію в зовнішньому
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середовищі туристичних агентств слід розглядати в межах туристичного
кластера, який, по суті, містить систему однорангової ділової комунікації, що
забезпечує функціональний звʼязок. Інтернаціоналізація туристичного кластера
створює міжнародну комунікацію. При цьому комунікація є основою для
формування транснаціональних ланцюгів. У зовнішньому середовищі
туристичні агенції потребують максимально ефективної системи різних видів
комунікації, що може бути досягнуто шляхом підвищення якісного рівня
комунікації.

Необхідно розрізняти туристичні комунікації під час подорожі, коли
турист планує свою подорож з туристичною фірмою та взаємодією з іншими
туристами. Комунікацію між туристами потрібно розглядати не лише в межах
конкретної подорожі, а й поза нею. Використання сучасних ІТ з появою
туристичних мереж створило умови для налагодження комунікації між
туристами та розділеними часом. В результаті формуються стійкі соціальні
звʼязки, які дозволяють здійснювати безперервний обмін особистою і
загальною інформацією та поширювати необхідну інформацію. Інтенсивність
мережевої комунікації туристів залежить від культурних чинників та якості
побудови мережі. Ця якість забезпечується переважно за рахунок сучасних ІТ.

Основними факторами розвитку комунікацій в системах «турфірма –
турист» і «турист – турист» потрібно розділити на такі групи:

1) мовне середовище;
2) рівень освіти та вікові групи;
3) формально та неформальні встановлені правила;
4) спеціальні інформаційні системи.
Характер і канали комунікації в туризмі широко варіюються залежно від

виду туризму та його мети, що визначає зміст інформації, яка передається, що
стосується практично всіх видів туризму.

Основними напрямами інноваційного розвитку у сфері комунікацій в
туристичній сфері є:

1) підтримка спеціалізованих досліджень і розробок та реалізація великих
інноваційних проєктів у сфері ІТ;

2) формування спеціальної інформаційної інфраструктури;
3) інформатизація туристичної сфери та суміжних галузей, розвиток

спеціальних галузевих мереж і порталів на різних рівнях;
4) підвищення якості освіти працівників сфери туризму;
5) підтримка зворотного звʼязку туристичних підприємств зі споживачами

та органами влади щодо підвищення якості туристичних послуг;
6) посилення культури масової комунікації в туристичній сфері та

соціалізація туристичних продуктів;
7) технологічні інновації.
Це тісно повʼязано з процесом соціалізації та задоволенням приватних і

суспільних потреб, повʼязаних з туризмом.
Розвиток комунікації в туристичній галузі слід розглядати як самостійний

напрям державної політики в туристичній сфері, що входить до  підвищення
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конкурентоспроможності туристичної галузі та підвищення рівня туристичної
активності. Розвиток комунікації, зазвичай, пристосовується до вирішення
різних питань туристичної політики, в сучасних умовах – підвищення
використання ІТ. З точки зору державного управління, розвиток комунікації
повʼязаний зі створенням ефективної структури державної влади в галузі.
Основним завданням держави є розвиток інститутів та інфраструктури
комунікації в туризмі, включаючи основи ІТ.

У сучасних умовах розвиток інформаційної інфраструктури для туризму є
основним шляхом розвитку комунікації в цьому секторі. Для розвитку
туристичної комунікації на національному рівні ми пропонуємо:

˗ створення спеціальних платформ для різних видів туризму та регіонів;
˗ створення освітніх веб-ресурсів для туристичного сектору;
˗ впровадження інтелектуальних технологій в управління розвитком

туристичної комунікації;
˗ розвиток спеціальних каналів комунікації з конкретними потенційними

туристичними групами.
Що стосується сучасних ІТ, то їхній вплив на комунікацію в туризмі лише

зростає. ІТ «пронизують» туристичний сектор різними способами:
розширюючи можливості пошуку послуг для туристів і маркетингові
можливості для туристичних агентств, просуваючи туристичні враження,
збільшуючи участь потенційних клієнтів у розробці туристичних продуктів,
полегшуючи міжособистісну і групову взаємодію, забезпечуючи проміжні
звʼязки між постачальниками і споживачами туристичних послуг. ІТ постійно
перетворюють підготовчий етап в віртуальні та реальні процеси, іноді
віртуалізуючи сам туризм, роблячи комунікацію в туризмі електронною,
інтерактивною, безперервною і незапланованою.

Зубач А. З.
Науковий керівник: Міценко Н. Г., д.е.н., проф.

Львівський торговельно-економічний університет

ТОЛІНГОВІ ОПЕРАЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Швейне виробництво завжди відігравало значну роль у розвитку
економіки держави як фактор задоволення потреб споживачів і джерело
доходів бюджету, проте, останніми роками спостерігається вкрай скрутне
становище – швейна промисловість майже повністю втратила конкуренто-
спроможність на споживчому ринку. Зазначене спонукає до необхідності
дослідження даної галузі, враховуючи специфіку роботи з давальницькою
сировиною.

До давальницької сировини відносять матеріали, напівфабрикати, які
необхідні для виробництва готової продукції і є власністю замовника.
Наголосимо: виготовлена з давальницької сировини продукція повертається
власнику. Таким чином, підприємство-виробник надає лише послуги з
переробки давальницької сировини (матеріальних ресурсів), які в сфері
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зовнішньоекономічної діяльності виступають як експорт послуг. Така
діяльність отримала назву толінгових операцій і широко використовується у
швейній промисловості України. Ця ситуація є адаптивною реакцією
вітчизняних підприємств на кризову ситуацію в галузі – значний податковий
тиск, конкуренція між виробниками неякісних та дешевих товарів, відсутність
вітчизняної сировинної бази (Україна не випускає ні тканин, ні ниток, ні голок,
ні обладнання, що змушує до імпорту).

Т. Євлаш, О. Говоруха зауважують, що «швейна промисловість майже
повністю втратила конкурентоспроможність на споживчому ринку; …така
ситуація виникла через жорстку конкуренцію з боку імпортних товарів, які
насичують ринок своїми товарами відомих брендів, з нижчою ціною, тим
самим витісняють вітчизняні товари» [1, с. 99]. Крім того, вітчизняні товари
швейної промисловості витісняються з ринку напливом європейського
«секондхенду» та відсутністю належної державної підтримки вітчизняного
товаровиробника.

З даних табл. 1 бачимо, що за 2019-2021 рр. обсяг послуг з переробки
товарів з метою реалізації за кордоном в Україні дещо скоротився (на 6,2 %) і
склав 1531,8 млн дол. США, тоді як у Львівській області він невпинно зростав
(на 21,6 % за цей період) і склав 275,2 млн дол. США.

Таблиця 1
Динаміка обсягів експорту послуг з переробки матеріальних ресурсів в

Україні та Львівській області у 2019–2021 роках (побудовано за [2; 3])
(млн дол. США)

Показники Україна Львівська область
2019 р. 2020 р. 2021 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.

Послуги з переробки товарів з
метою реалізації за кордоном 1633,2 1345,1 1531,8 226,4 245,1 275,2

Наголосимо, що в 2019 р. частка Львівського регіону в експорті даних
послуг в Україні складала 13,9 %, в 2020 р. – 18,2 %, а в 2021 р. – 18,0 %.

Поширення толінгових операцій ми можемо побачити і за показниками
обсягів імпорту давальницької сировини (табл. 2). За період дослідження
показники імпорту зросли загалом по країні на 14,0 % або 438,4 млн дол. США.
В 2019 р. обсяг імпорту давальницької сировини склав лише у Львівській
області 159,8 млн дол. США (за 2020–2021 рр. дані статистики відсутні) [3].
Переважно, це – давальницька сировина для швейних підприємств Львівщини,
що надходила з Європи (Німеччини, Італії, Польщі, Данії).

Найактивнішими переробними підприємствами легкої промисловості
Львівської області, які займаються толінговими операціями та виготовляють
одяг та білизну,  є:  ДП «Датський текстиль», ПрАТ «ВАТ Калина», ПрАТ
«Стрийська швейна фабрика «Стрітекс», ДП «Львівтекс» датської компанії
«Грін Коттон». При цьому використання давальницької сировини у митному
режимі «Переробка на митній  території України» потребує отримання дозволу
митного органу, а взаємовідносини між замовником та виконавцем операцій з
переробки давальницької сировини закріплюються у договорі.
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Дослідники [4; 5] говорять про позитивні наслідки та негативні ризики
таких операцій для вітчизняних підприємств. Що стосується поширення
толінгових операцій в окремих галузях промисловості, то вони в даних
економічних умовах вигідні і зарубіжним, і вітчизняним контрагентам.

Таблиця 2
Обсяги імпорту давальницької сировини в Україні у 2019–2021 роках

(побудовано за [2])
(тис. дол. США)

Показники Україна 2021 р. до 2019 р.
2019 р. 2020 р. 2021 р. відхил. темп

зміни,
%

зміна
частки,

%
Обсяг імпорту
давальницької сировини,
в т.ч.

3127258,3 2863715,3 3565673,5 438415,2 114,0 -

Німеччина 387608,8 357443,7 354643,0 -32965,8 91,5 -2,4
Італія 164074,1 138933,5 171979,4 7905,3 104,8 -0,4

Зарубіжні замовники отримують певні економічні вигоди:
˗ використання дешевих факторів виробництва, передусім, кваліфікованої

робочої сили;
˗ визначення в укладених угодах конкретних вимог до організації

виробництва замовленої продукції (в швейному виробництві – надання
сучасного обладнання, лекал, листів контролю роботи персоналу, тощо),
контролю її якості, термінів виготовлення та способів оплати;

˗ забезпечення виробничого процесу якісною давальницькою сировиною
європейського виробництва, включаючи і напівфабрикати, фурнітуру;

˗ гарантування комерційної таємниці щодо виробничого процесу та
використання наданих технологічних інструкцій, стандартів, тощо шляхом
зазначення в угодах значних штрафних санкцій за її порушення;

˗ отримання готової продукції відомих брендів для реалізації на
європейському ринку.

Разом з тим, і вітчизняні переробні підприємства зацікавлені в укладанні та
виконанні толінгових угод, оскільки це дозволяє:

˗ зберегти робочі місця, кваліфікований персонал та забезпечити своєчасну
оплату його праці, соціальні гарантії;

˗ модернізувати матеріально-технічну базу виробництва шляхом оновлення
парку технологічного обладнання за рахунок того, що надається зарубіжними
партнерами (хоча, як показало дослідження, це обладнання не є новим, а
найчастіше – уже використовуваним, з певним рівнем зношення);

˗ забезпечити безперебійність та стабільність виробничої діяльності з
виконання укладених угод із зарубіжними партнерами на виготовлення готової
продукції шляхом переробки давальницької сировини;

˗ набути сучасного європейського досвіду організації виробничих та інших
бізнес-процесів, в т.ч. управлінських, що підвищує фахову компетентність
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персоналу та його особистісний потенціал;
˗ налагодити коопераційні звʼязки із зарубіжними партнерами щодо

забезпечення якісною сировиною та матеріалами та гарантованого збуту
виготовленої продукції;

˗ організувати сучасне виробництво конкурентоспроможної на
європейському ринку продукції.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ
ВІЙНИ

У сучасних воєнних реаліях України підприємства торгівлі все частіше
стикаються із складними викликами, що спричиняються як воєнними діями, так
і економічним спадом у цілій країні. За кілька років торгівля України пережила
не тільки макроекономічні коливання, а й пандемію коронавірусу та посилення
військового конфлікту з державою-терористом. Цілком логічним є те, що стан
економіки України під дією цих факторів значною мірою погіршився, а,
відповідно, і торгівля втратила обсяги товарообороту.

Багато торговельних підприємств у воєнний час стикнулися з проблемами
порушення ланцюгів постачань, знищення складських приміщень на
окупованих територіях та на територіях з активними бойовими діями, що
обумовило зриви  термінів поставок товару або навіть відсутність у продажу
певної групи товарів. Найбільш гострою ця проблема була на початку
військового конфлікту, згодом більшість підприємств-виробників споживчих
товарів перенесли свої заводи в центральну та західну частини України, що
допомогло частково вирішити цю проблему. За кілька місяців війни понад 500
підприємств вже перенесли свої виробничі потужності, 400 – розпочали свою
роботу та близько 500 – шукають майданчики для розміщення. Вже 8 %
підприємств вказують на те, що їхні обсяги діяльності зросли порівняно з
довоєнним періодом [1].

Водночас, не усі підприємства змогли перенести свої виробничі
потужності (наприклад, компанія «Чумак», центр основної виробничої

http://ukrstat.gov.ua/
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
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діяльності якого знаходиться на окупованій території Херсонської області).
33,8 % підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24
лютого 2022 р. Війна активізувала закриття бізнесу в Україні: в середньому
щомісяця закривалося 13 тис. підприємств, що до середини липня 2022 р.
перевищило кількість зареєстрованих нових підприємств.

Значною мірою на українську торгівлю вплинув і відтік населення
(споживачів) та кваліфікованих робітників за кордон, а також зниження
купівельної спроможності самих споживачів на внутрішньому ринку.
Основними факторами впливу стали і висока орендна плата, відсутність
оборотних активів, високі тарифи за комунальні послуги, а також високі
податки, котрі підприємства не в змозі сплатити у кризовий час.

Варто вказати і на позитивну динаміку: реальний ВВП у III кв. 2022 р.
збільшився порівняно з попереднім кварталом на 9,0 % (з урахуванням
сезонного фактору). Це підтверджує, що торгівля та й загалом економіка
України поступово починає відновлюватись, хоча порівняно з III кв. 2021 р.
ВВП зменшився на 30,8 % [2].

Більшість підприємств почали займатися благодійністю, 93,0 % – залучені
у допомогу країні під час війни, в тому числі 67,1 % – долучилися до
волонтерської активності. Крім того, українські підприємці демонструють
позитивні сигнали відновлення. 70 % підприємств працюють повністю або
частково, а 15,6 % не змінили обсяги робіт або навіть збільшили їх. Показник
ведення бізнесу (Ukrainian Business Index) – 33,9 – свідчить про те, що бізнес
почав відновлювати робочі місця, створювати товарні запаси та розширювати
клієнтську базу [3].

Відзначимо, що багато підприємств торгівлі не співпрацюють з місцевими
органами самоврядування та не отримують допомоги від них або ж просто не
знають про можливості співпраці. Разом з тим, вони мають можливість
підтримати свою діяльність в складних умовах, скориставшись пропозиціями
для бізнесу від місцевої влади, яка зацікавлена у збереженні робочих місць,
активно працюючих підприємств, особливо соціально значущих субʼєктів
бізнесу у сфері торгівлі.

Так, Львівська обласна військова адміністрація на період воєнного часу
розробила програму розвитку бізнесу, якою можуть скористатися як релоковані
з інших областей України підприємства, так і підприємці, які працювали в
області до війни. Програма сформована як допоміжний інструмент до тих
ініціатив, які запроваджує держава в частині зменшення податкових
навантажень, безвідсоткових кредитів тощо. Основним її завданням є
підтримка бізнесу, якому в сьогоднішніх умовах доволі нелегко. Зокрема, це
підтримка релокованих підприємств, створення нових робочих місць на
території Львівської області. Програма працює через три інструменти:
безповоротну фінансову допомогу релокованим виробничим підприємствам,
ваучерну підтримку на маркетингові послуги або послуги сертифікації,
безповоротну фінансову допомогу на закупівлю обладнання в окремих
виробничих галузях.
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Субʼєкти внутрішньої торгівлі, які тільки пережили процес адаптації до
умов пандемії коронавірусу, змушені були швидко перебудовувати свою
діяльність під час масових ракетних ударів, які призвели до часткового
блекауту майже всієї України. Багато торговельних підприємств були
непідготовлені до таких подій, проте, більшість відновили свою роботу навіть у
режимі відключень світла та змогли адаптуватись до таких специфічних умов.
Уже за вересень 2022 р., за даними Центру розвитку інновацій, торгівля посіла
друге місце серед зареєстрованих ФОП. За період з 24.02.2022 р. по до
30.11.2022 р. 8736 нових ФОП були створені в сфері роздрібної торгівлі в
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами (за КВЕД 47.11).

Отже, слід виділити кілька факторів, які все ще не дозволяють відновитись
торгівлі в умовах війни: неплатоспроможність покупців на внутрішньому
ринку, відсутність достатнього капіталу, непрогнозованість дій на
внутрішньому ринку та непередбачуваність рішень держави, що можуть
кардинально змінити стан торгівлі, високі податки та збори, погіршення
логістичних ланцюгів, в тому числі морських перевезень (які до війни сягали
75 %) на користь залізничних та автомобільних. На даний час основною
проблемою залишається активність бойових дій у багатьох регіонах України та
проблема з електроенергією у більшості областей країни.
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СУТНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

В сучасних умовах господарювання транспортування входить до складу
ключових логістичних процесів, так як забезпечує взаємозвʼязок між усіма
етапами пересування матеріального та супроводжуючих (інформаційного,
фінансового та кадрового) потоків в ланцюгах постачань. Постійний розвиток
та стійке функціонування процесу транспортування є необхідною умовою
стабілізації, структурної перебудови та ефективності економіки, підтримання та
зростання добробуту населення.

Транспортно-експедиторська діяльність визначена як підприємницька
діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та
забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших
вантажів. Транспортування компенсує просторово-часовий розрив між
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процесами генерації і споживання товарно-матеріальних цінностей в ланцюгах
постачань і є сполучною ланкою між базисними логістичними процесами.
Загалом, можна стверджувати, що роль транспорту у ефективності
функціонування макроекономіки і мікроекономіки дуже велика. Актуальність
проблем у транспортній сфері підтверджується тим, що близько 50 % сукупних
витрат на логістику для більшості господарських субʼєктів повʼязані з
транспортними витратами. У звʼязку з цим при організації логістичного сервісу
особливу увагу приділяють транспортно-експедиційним перевезенням.

Транспортні системи не можуть розкрити весь свій потенціал, якщо не
будуть вирішені комплексні транспортні проблеми. Вибір каналів просування
матеріальних потоків в значній мірі залежить від елементів транспортної
системи, участь яких передбачається в тому чи іншому варіанті транспортно-
переміщувальних робіт. Ці роботи і операції утворюють транспортно-
експедиційну діяльність. Для її виконання потрібні технічні та технологічні
засоби, експедитори, водії, транспортно-складські робітники, досвід виконання
подібних робіт тощо.

Популярність транспортно-експедиційних послуг викликана тим, що мати
кожному підприємству або фірмі штат цієї категорії працівників, містити
відповідний парк транспортних засобів, необхідних приміщень і ремонтну базу
невигідно, так як все це обходиться дуже дорого, а використовується, як правило,
нераціонально. Тому для оптимізації господарсько-економічної діяльності та
логістичних звʼязків багатьом підприємствам доцільно, звільнившись від
невластивих їм функцій, перекласти їх на спеціалізовані логістичні структури.

Управління транспортно-експедиторською діяльністю в ланцюгах
постачань дозволяє, з одного боку, гарантувати наявність товару у споживача з
виконанням умов за часом доставки і збереження вантажу і, з іншого, –
запобігти надлишку запасів на складах клієнта, який може привести до
підвищення витрат на зберігання або до втрат внаслідок інертності запасів та їх
старіння.

Транспортно-експедиторська діяльність покликана звільнити
вантажовласника від невластивих йому функцій з доставки товару споживачеві,
зокрема, від необхідності взаємодіяти з іншими субʼєктами транспортного
ринку (агентами і перевізниками) з метою укладення з ними договору
перевезення, здійснювати з ними розрахунки за транспортно-експедиторську
операції, а також оформляти транспортні та товаросупровідні документи. До
завдань логістичного менеджменту транспортно-експедиторської діяльності
входить розробка стратегії розвитку системи доставки вантажів, поточне
планування і реалізація транспортно-логістичного обслуговування, управління
логістичними процедурами в процесі транспортування, перевалки і зберігання
вантажу, здійснення контролінгу транспортно-експедиторських операцій і
забезпечення якнайвищого рівня логістичного сервісу.

Основною метою управління транспортно-експедиторською діяльністю в
ланцюгах постачань є підвищення якості обслуговування клієнтів за умови
оптимізації транспортних, складських та інших повʼязаних з ними витрат. З
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логістичної точки зору транспортно-експедиторська діяльність є тим елементом,
який забезпечує існування вантажних і транспортних потоків, управління ними.

Більшість учасників логістики традиційно є експедиторами, які
займаються бронюванням вантажів у поєднанні з послугами відправлення та
призначення. Однак, коли глобальна ділова практика змінилася і управління
ланцюгами постачань почало набирати популярність, ці компанії зрозуміли
потенціал можливості запропонувати безліч послуг, включаючи наземні
перевезення, складування та логістику за контрактом під однією парасолькою,
як майбутню тенденцію, і швидко придбали необхідні можливості та зуміли
стати постачальниками послуг єдиного вікна у глобальному масштабі.

Основні переваги користування послугами транспортно-експедиційних
підприємств полягають в наступному: якісно підвищується ефективність
роботи самих транспортних засобів, а також обслуговуючого персоналу;
знижуються кількісні параметри і поліпшується структура запасів за рахунок
збільшення частоти поставок; виключається проблема простою, порожніх
пробігів і недовантаження транспортних засобів в періоди спаду ділової
активності і проблема нестачі їх в періоди підвищення ділової активності;
клієнтами можуть готуватися відправки без урахування наявності зворотного
вантажу; можна вибрати найбільш пристосований для даного вантажу
транспортний засіб, так як є великий діапазон їх можливих розмірів і типів;
оптимізуються вантажопотоки на всіх рівнях; транспортно-експедиційні
послуги дозволяють замовникам скоротити потребу в транспортних засобах і
обслуговуючому персоналі до мінімуму; кожна відправка може бути перевезена
з найменшими витратами за рахунок збору вантажів ряду клієнтів.

Результати дослідження засвідчують, що при посередницької доставці
коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортних засобів і
коефіцієнт використання автотранспорту за часом (за рахунок скорочення
простоїв) зростають в середньому в 2–3 рази. Таким чином, узагальнення
особливостей діяльності підприємств з надання транспортно-експедиторських
послуг дозволило виділити низку характерних ознак, які є важливими при
побудові системи обліку та внутрішнього контролю. Особливостями діяльності
є види перевезень, місце надання послуг та наявність структурних підрозділів.
Це зумовлює перетворення організації та управління підприємством на
складний процес з точки зору забезпечення ефективності механізму
обслуговування, ціноутворення і планування, що безпосередньо впливає на
побудову системи обліку та внутрішнього контролю.

Кльопка І. О.
Науковий керівник: Тучковська І. І., к.е.н., доц.

Львівський торговельно-економічний університет

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗАМКОВОГО
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Для України європейський досвід – це яскравий приклад вирішення
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проблеми одночасного збереження історико-культурної спадщини, з одного
боку, та з іншого – формування позитивного туристичного іміджу, що
сприятиме досягненню високого конкурентного статусу на міжнародному
ринку туристичних послуг. В той же час, паралельно з вирішенням проблеми
збереження замків – духовної скарбниці українського народу, туристичне
використання замків розвʼяже чимало проблем економічного характеру, адже
загальновідомо, що розвиток туризму сприяє зміцненню національної
економіки (зростанню доходів населення, створенню додаткових робочих
місць, зростанню добробуту туристичного регіону внаслідок прояву ефекту
туристичної мультиплікації на суміжні галузі підприємництва).

У вітчизняній туристичної індустрії існує безліч проблем. Цьому передує
ряд причин, а саме: недосконалість законодавчої бази, незадовільний стан
туристичної інфраструктури, занедбаність історико-культурних памʼяток, а
тепер і повне знищення під час військових дій. При цьому наша країна володіє
усіма передумовами для успішного розвитку різних напрямків туризму.

Одним із пріоритетних напрямків туризму в Україні неодмінно виступає
замковий туризм. Саме цей напрямок туристичної індустрії є вагомим для
української економіки, тут слід розуміти, що, завдяки правильним рішенням з
боку держави та приватного сектору, замковий туризм здатен створити
абсолютно новий ринковий простір, який за своєю суттю не підпадає під
традиційне визначення поняття «конкуренція»; також цей напрямок вимагає
застосування творчого підходу і дає нагоду зростати й одержувати високі
прибутки [1; 3].

Питання популяризації замкового туризму на національному та
міжнародному рівнях повинно залишатись відкритим і на сучасному етапі
становлення туристичної індустрії країни. Виділимо основні проблеми, які
перешкоджають розвитку замкового туризму в Україні. Однією з головних
проблем залишається нерозвинена туристична інфраструктура, яка
представлена сукупністю матеріально-речових обʼєктів, діяльність яких
спрямована на задоволення туристичних потреб населення, у тому числі
обʼєкти, що представляють історичне та культурне минуле країни (музеї,
памʼятники та памʼятні місця, повʼязані з історичними подіями, життям і
діяльністю видатних представників науки, техніки, культури, а також унікальні
архітектурні та етнографічні обʼєкти) [2]. Зумовлено це, насамперед, мізерними
інвестиціями у розвиток матеріальної бази туризму, невідповідністю
туристичних закладів міжнародним стандартам, неефективністю використання
туристичних ресурсів, відсутністю інноваційних проєктів з питань розвитку
перспективних напрямів туризму, галузевої статистики, туристичного іміджу
регіонів та країни загалом, недостатньою забезпеченістю туристичної галузі
висококваліфікованими працівниками [4].

Безперечно, дана проблема повинна, в першу чергу, вирішуватись на
законодавчому рівні, узгоджуючи механізм продажу чи передачі в
довгострокову оренду історико-культурних обʼєктів підприємницькому сектору
за умови збереження їх архітектурного стилю та самобутності. Необхідно
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також відрегулювати в правовому полі механізм співпраці інвестора та
державної архітектурної служби, продумати і розробити комплекс заходів щодо
інформаційно-рекламного просування замкового туризму. Чітке визначення
правового статусу замкового туризму в Україні миттєво приверне увагу
приватного інвестиційного капіталу і прискорить відродження замкової
культури в Україні, що забезпечить формування стійкого внутрішнього і
зовнішнього туристичного попиту.

Доцільним також є встановлення важливості впливу чинників зовнішнього
та внутрішнього середовища на замковий туризм в Україні (табл. 1).

Таблиця 1
Профіль середовища замкового туризму в Україні

Чинники
Середовища

Важливість
для галузі

Вплив на
підприємство

Спрямування
впливу

Ступінь
важливості

Ранг

Макросероедовище
˗ економічний
˗ полтичний
˗ правовий
˗ соціальний
˗ технологічний

3
3
2
1
2

3
3
2
1
2

+1
-1
+1
+1
+1

+9
-9
+4
+1
+4

1
1
3
5
3

  Безпосереднє оточення
˗ конкуренти
˗ покупці
˗ постачальники
˗ ЗМІ
˗ ринок робочої сили

3
3
3
2
1

3
3
3
1
1

-1
+1
+1
+1
-1

-9
+9
+9
+2
-1

1
1
1
4
1

Внутрішнє середовище
˗ ресурси
˗ менеджмент
˗ культура
˗ маркетинг

3
3
2
3

3
3
2
2

-1
+1
+1
+1

-9
+9
+4
+4

1
1
3
3

Слід зазначити, що для кожного чинника середовища експертним шляхом
визначається його важливість для галузі і вплив на підприємство за такою
шкалою: 3 – сильне значення; 2 – помірне значення; 1 – слабке значення.
Спрямування впливу визначається двома значеннями: +1 – позитивна
спрямованість; -1 – негативна спрямованість.

Отож, на нашу думку, у розвитку замкового туризму надзвичайно
важливим є фактор візуального сприйняття відвідувачем картини, яку вони
бачать. Тобто естетика заохочує все частіше і частіше відвідувати подібні
місця. Також не менш важливою є історія того чи іншого замку. Людині
цікавіше сприймати інформацію, яка розбавлена пригодами, переживанням,
містикою, а також цікавими легендами; дуже важливо вміти правильно
розказати історію замку. В Україні всі замки зі своєю захоплюючою історією,
всі вони наповнені своїм життям, тому зараз важливим питанням для
культурної спадщини Україні залишається реставрація [5].

Таким чином, створення дієвої системи місцевого, регіонального та
державного управління сферою збереження історико-культурної спадщини
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(оборонних споруд у тому числі) та налагодження взаємодії центральних
органів влади та органами місцевого управління в цій сфері забезпечить
збереження зазначених памʼяток у належному стані, що, у свою чергу,
сприятиме розвитку замкового туризму та підвищенню іміджу України у
світовому співтоваристві.

Таким чином, чітке визначення правового статусу замкового туризму в
Україні приверне увагу приватного інвестиційного капіталу і прискорить
відродження замкової культури, що забезпечить формування стійкого
внутрішнього і зовнішнього туристичного попиту.
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ОБСЯГИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС В УМОВАХ ВІЙНИ

Враховуючи високий ступінь впливу екзогенних факторів на економіку
України в сучасних умовах, зовнішньоекономічна діяльність зазнає негативних
змін, що актуалізує необхідність дослідження її стану.

Вітчизняна економіка продовжує утверджуватися на міжнародних ринках
як ключовий аграрний гравець. У 2018–2022 роках продукти харчування та
сільськогосподарська сировина остаточно стали основою українського
експорту.

Торгівля ЄС з Україною сильно постраждала з початку вторгнення росії. У
період з лютого по березень 2022 року імпорт та експорт впали на 28 % і 53 %
відповідно. Після цього початкового зриву як імпорт, так і особливо експорт
сильно зросли і в третьому кварталі 2022 року досягли рівня, порівняного з тим
самим кварталом попереднього року.

Дивлячись на зміни в частках України в торгівлі за межами ЄС, як експорт,
так і імпорт все ще нижчі за рівні до вторгнення росії. Ринкова частка України в
потоках за межі ЄС ще не відновилася, що свідчить про те, що відновлення
вартості торгівлі відбулося, головним чином, через значне зростання цін.

Розширення вітчизняними експортерами нових ринків стримується
тривалим і капіталомістким процесом приведення української продукції до
європейських стандартів (рис. 1).

http://incognita.day.kiev.ua./
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Для збільшення експорту української продукції до ЄС необхідно
покращити адміністрування торгівлі між Україною та ЄС шляхом зменшення
витрат вітчизняних експортерів на постачання товарів до ЄС, збільшення квот,
захисту інтересів українських експортерів в інституціях ЄС та скорочення
некритичного імпорту.

Рис. 1. Динаміка експорту товарів з України в розрізі країн ЄС,
млн дол. США [2]

Україна була не менш важливим партнером для експорту низки товарів
ЄС. З початку серпня 2022 року розпочали реалізувати Чорноморську зернову
ініціативу, яка дала можливість Україні експортувати зернові з трьох портів
Чорного моря. Нарощування експорту зернових сприяло зростанню частки
продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції в товарній структурі
експорту України (рис. 2).

Рис. 2. Товарний склад експорту в країни ЄС у 2022 році, млн дол. США [2]

Зростання експорту до ЄС стало можливим, зокрема, завдяки заходам
щодо підтримки української економіки загалом та експорту зокрема. Це
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податкова лібералізація, дерегуляція, підтримка виробників, страхування
експорту за допомогою інструментів ECA, заходи наших партнерів в
односторонньому порядку або спільно – Україною та партнерами.

Йдеться, зокрема, про відкриття європейських ринків для українських
товарів (тимчасове, терміном на рік, лібералізація торгівлі, економічний безвіз),
ініціатива EU Solidarity Lanes, митний безвіз, транспортний безвізовий режим
та ін.

Вважаємо, що динаміка показників зовнішньої торгівлі України у 2023
році формуватиметься в напрямку поступового відновлення збитків 2022 року.
Відповідно, бюджет на 2023 рік передбачає збільшення експорту товарів і
послуг на 7,2 %. Це враховує ситуацію у виробничому комплексі, з виходом до
трьох портів на Чорному морі для експорту агропродукції, поступове
розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги у світі тощо. Слід
вважати, що політика Уряду також впливатиме на результати зовнішньо-
економічної діяльності [1]. Отже, це надзвичайно важливо, з огляду на
диверсифікацію логістичних маршрутів – і це завдання, яке ставиться на
майбутнє, включно з Планом відновлення. Таким чином, Україна розширить
наземні транспортні коридори та експорт до ЄС і, відповідно, буде менше
залежна від морського експорту навіть після розблокування та повернення всіх
портів.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО
ГАЛУЗЕВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

Як відомо, важливою умовою відновлення національної економіки
України, у першу чергу, є розвиток підприємництва, оскільки саме
підприємництво характеризується високим рівнем адаптації до нових умов,
гнучкістю і темпами розвитку. Для нього характерним є високий рівень
конкурентоспроможності, що свідчить про потенціал галузевої сфери навіть в
умовах війни. Завданням вітчизняного підприємництва є навіть не
самозбереження, а більш стратегічні завдання – створення робочих місць,
допомога у вирішенні соціальних питань і питань особистої безпеки,
працевлаштування, відновлення житла, соціально-правова підтримка, тощо.

Вагомий вклад у дослідження питань теоретично-методичного
обґрунтування тенденцій і результативності функціонування галузевого
підприємництва в Україні внесли такі науковці, як О. Вашків [1], Н. Горін, які

https://www.batory.org.pl/doc/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/main-tables
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спираються на фундаментальні праці А. Сміта і Й. Шумпетера. Цікавим є
концептуальний підхід до підприємництва як активного елементу механізму
соціально-економічного розвитку, який був сформульований вітчизняними
науковцями-дослідниками О. М. Варченко, Р. В. Левкіною [2], А. С. Даниленко
та іншими. Автори даної публікації також мають чималий публікаційний досвід
у даному науковому напрямку [3; 5]. Основними результатами даних
публікацій є висновок сприяння галузевого підприємництва практичному
становленню нової парадигми економічного розвитку держави в умовах війни.
Дослідженням найбільш важливих аспектів розвитку підприємництва
присвячені праці таких науковців, як О. М. Костюк, В. П. Битов, Л. М. Горбач,
В. Б. Васюта [4], О. В. Гук, А. В. Левкін [5] та ін. Аналіз вказаних публікацій
свідчить про можливості більш глибокого дослідження альтернативних шляхів
використання потенціалу саме у соціально-економічному розвитку держави  в
умовах війни та повоєнної відбудови. Цей висновок базується на здатності
галузевого підприємництва стимулювати процеси взаємоузгодження приватних
і суспільних інтересів, набуття здатності субʼєктів підприємництва до
відстоювання власних економічних інтересів та розвʼязання соціальних
проблем у суспільстві України.

У галузевій структурі підприємницької діяльності, яка, до речі, є досить
диверсифікованою, найбільшу питому вагу у структурі валового доходу,
займають аграрне, інвестиційно-будівниче, транспортне, торговельне,
туристичне, креативне, банківсько-страхове, аутсорсингове, освітнє
підприємництво, а також охорона здоровʼя.

Відновлення національної економіки залежить від темпів відновлення
функціонування субʼєктів галузевого підприємництва, які у складних умовах
продовжують працювати.Так, станом на жовтень 2022 р., завдяки державній
програмі релокації, відбулося переміщення 761 підприємства у безпечні
регіони, у т.ч. 588 працюють на новому місці, 274 підприємства знаходяться у
пошуках оптимальної локації й визначення способу переміщення. В межах
програми релокації зареєстровано 1863 заявки від підприємців. Найбільша
кількість релокації здійснена із регіонів ведення бойових дій і прилеглих до них
територій, де ведення бізнесу є небезпечним для працівників і для матеріально-
технічної бази. Так, із Харківської області було вивезено 193 підприємства,
Донецької – 106, Київської – 180, Дніпропетровської – 27, Запорізької – 26
підприємств. Найчастіше підприємці обирають для нового місця території
Львівської, Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської
областей, у поодиноких випадках навіть територію інших країн. За напрямками
діяльності, зокрема:у сфері надання послуг з ремонту автотранспортних засобів
виїхало 15–20 % підприємств даних регіонів (з них за кордон – 8–9 %), у
роздрібній торгівлі – 4–5 % (з них за кордон – 13–14 %), у ІТ-секторі – 4–5 % (з
них за кордон – 27–30 %), у сфері надання послуг з нерухомості – 14–15 % (з
них за кордон – 14–16 %),у сфері освіти – 5–7 % (з них за кордон – 7 %), у сфері
професійної, наукової і технічної діяльності – 10 %, у сфері обслуговування –
7 %. Є навіть прогнозні дані щодо релокації окремих підприємств за кордон без
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повернення їх в Україну [1, с. 113].
Одночасно станом на той же період – жовтень 2022 р. зареєстровано

близько 150 тис. нових ФОП, а протягом вересня 2022 р. було зареєстровано
3 тис. підприємств та 18,9 тис. ФОП. Уведення в дію електронного
документообігу, можливості керування субʼєктом підприємництва навіть у
критичній ситуації та на новому місці і в іншій країні перебування дозволили
забезпечити їх функціонування та реалізацію управлінських функцій,
виконання бізнес-процесів у он-лайн-режимі, діджитилізувати кадровий
документообіг і стимулювати максимальну чисельність працівників до
електронної роботи з документами [2, с. 3–4]. Розроблено і запроваджено
декілька програм стимулювання зайнятості, серед яких – надання компенсації
роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців; таким чином понад 6,6
тис. підприємців отримали від держави компенсацію у розмірі 108 млн грн і
прийняли на роботу майже 10 тис. внутрішньо переміщених осіб [3, с. 2]. Але
питання залишається відкритим: чисельність внутрішньо переміщених осіб
зростає і наразі досягнула 6,9 млн осіб, із яких майже 45 % працездатного віку
не отримують дохід, а 25–30 % отримують державну підтримку.

За усіма показникамиекономічна адаптація вітчизняного підприємництва
та суспільства до воєнних подій відбувається швидше, ніж до умов карантину
зумовленого пандемією Covid-19. Це пояснюється державною підтримкою і
запровадженням пільгового оподаткування підприємців – електронних
резидентів, які свою діяльність проводять із укладанням зовнішньоекономічних
контрактів по експорту послуг і увесь документообіг проводять у електронній
формі [4, с. 261]. Ухвалена також фінансова підтримка у вигляді 9 % кредитів
на відновлення виробничих потужностей до 5 років на загальну суму до 60 млн
грн, надання мікрогрантів на започаткування власної справи або розширення
бізнесу (виділено 67,6 млн грн, майже 300 українців, які підготували бізнес-
план для розвитку своєї справи, отримають до 250 тис. грн). Загальна вартість
Програми «Доступні кредити 5–7–9 %» для субʼєктів підприємництва на 49405
кредитів від уповноважених банків становить 149,17 млрд грн. Формування
спеціальних соціальних фондів для допомоги постраждалим від війни і ВПО
дозволило надати 2,2 тис. грн на кожного члена родини і 3 тис. грн на дитину
на місяць. Фінансова підтримку від закордонних партнерів – країн ЄС у 2022 р.
досягнула 9 млрд євро у вигляді кредитів і грантів для стабілізації й вирішення
нагальних потреб у фінансуванні (3 млрд євро). Велика Британія, Канада та
Японія зобовʼязалися надати допомогу на загальну суму 1 млрд євро, Агентство
США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє 135 млн дол. на відновлення
економіки України у 2023 р. [5, с. 1–2].

Таким чином, попри проблеми галузевого підприємництва, обстріли
критичної і соціальної інфраструктури, відключення світла, забороні
обмеження у здійсненні бізнесу і переміщенні населення на окремих територіях
і в умовах комендантської години, відсутність ефективної логістики й
руйнування частини транспортних шляхів, поступово відбуваються зміни у
функціонуванні підприємств і суспільства. Ефективна взаємодія держави і



507

підприємництва показала досить непогані результати і дозволяє прогнозувати
поступовий розвиток, відновлення і стабілізацію національної економіки.

Список використаних джерел
1. Вашків О. П. Організаційно-економічні аспекти релокації бізнесу у час воєнного стану в
Україні. Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів : матер. ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. С. 112–115.
2. Котко Я. М., Левкіна Р. В. Соціально-економічні та організаційно-управлінські механізми
інвестиційного забезпечення на регіонального розвитку в умовах війни. Фінансово-
економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти :
матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобув. вищої освіти та молод. учених. Український
державний університет науки і технологій, 2022. С.1–4.
3. Котко Я. М., Левкіна Р. В., Левкін А. В. Системність інструментарного забезпечення
соціально-економічного розвитку територіальних громад. Проблеми та перспективи
розвитку економіки: світові та національні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.
ОДАУ, 2022. С. 1–3.
4. Васюта В. Б. Торговельне підприємництво в умовах воєнного стану в Україні. Сталий
розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матер. Міжнар. наук.-практ.
Інтернет-конф. Національний університет ім. Юрія Кондратюка, 2022. С. 260–262.
5. Kotko Y., Levkina R., Levkin A. Problems of interbudgetary relations in ensuring socio-
economic development of the regions of Ukraine. Relationship between public administration and
business entities management: 2nd International Conference. Tallinn, Estonia, 2022. Р. 1–3.

Кріль М. М.
Науковий керівник: Франів І. А., д.е.н., доц.

Львівський торговельно-економічний університет

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНУ НА
РОЗВИТОК ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

В умовах ринкових відносин оптова торгівля забезпечує інтенсивність і
прискорення процесу товароруху. Для характеристики сутності оптової торгівлі
в сучасному ринковому процесі важливим є визначення її місця в сфері
товарного обігу. Оптова торгівля започатковує сферу товарного обігу, виступає
торговим посередником між виробниками товарів і роздрібною торгівлею,
іншими виробниками і споживачами товарів. Вона забезпечує рух товарів
каналами розподілу, синхронізацію виробництва та споживання товарів. Таким
чином, оптова торгівля є важливою ланкою, яка здійснює придбання та
необхідне перетворення товарів для подальшої реалізації підприємствами
роздрібної торгівлі. Вона потребує постійного вдосконалення, оскільки є
невідʼємною частиною єдиної системи товароруху та перебуває під впливом
багатьох факторів, зокрема, економічних трансформацій. Якщо розглядати
оптову торгівлю як економічну категорію, то вона є сукупністю економічних,
організаційних і правових відносин між субʼєктами товарного ринку щодо
купівлі-продажу (поставки, обміну) великих партій товару для його подальшої
реалізації або професійного використання [1, с. 28–29].

Оптова торгівля позитивно впливає на соціально-економічний розвиток
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країни в цілому. Доцільність її розвитку полягає в тому, що її функції
підвищують споживчу цінність товару. Виконуючи притаманні їй операції
забезпечується терміновість, необхідний обсяг та постачання споживачам
бажаного асортименту продукції. Матеріально-технічна база оптової торгівлі
формується протягом тривалого часу. На основі послідовного розвитку
типового і видового різноманіття оптових структур на споживчому ринку,
оптова торгівля стає більш гнучкою, збільшується її оптимальна здатність
реагувати на будь-які економічні зміни.

Динаміка економічної трансформації впливає на оптову торгівлю в регіоні
та зумовлює появу певних проблем: збільшення заборгованості заробітної
плати населенню; обмеження кредитів для придбання товарів тривалого
користування; обмеження конкурентів в оптовій сфері; створює передумови
для збільшення економічних правопорушень [2, с. 94].

Основним завданням для вирішення цих проблем є визначення
функціональних залежностей між основними чинниками розвитку регіональної
економіки та оптової торгівлі з урахуванням регіональної специфіки та впливу
великої кількості факторів, що обумовлені ринковою ситуацією. Адже однією з
головних умов для забезпечення регіонального зростання є налагоджена
система оптової торгівлі. Водночас, економічний розвиток регіону впливає на
підвищений попит та розширення ринку товарів.

Економічні регіональні потреби змінюють динамічність та швидкість
оптової торгівлі. На регіональному рівні зумовлюють появу різноманітних
обʼєднань, які формуються у ланцюгові оптові компанії та оптово-роздрібні
ланцюги. Економічний розвиток регіону розширює організаційно-економічні,
соціальні та технологічні функції оптової торгівлі. Позитивний вплив
економічного розвитку регіону зумовлює її перетворення у важливий інститут
ринкової інфраструктури та інструмент збалансованого розвитку внутрішнього
ринку. Завдяки розвитку економічної системи, оптова торгівля забезпечує
бажані темпи та пропорції сукупного попиту та пропозиції міжгалузевого
обміну [1, с. 30–32].

Регіональна економіка вимагає опосередкування зростаючого у масштабі
товарно-грошового обміну між сферами виробництва та споживання за умов
належного функціонування оптової ланки. Завдання оптової ланки на
регіональному рівні полягає у ефективному виконанні нею її основних функцій,
а саме: розвиток товарообороту на внутрішньому та зовнішньому ринках;
оптимізація структури товарообороту та його витрат; стабілізація цін;
досягнення відповідності між ціною, станом товарної пропозиції та споживчого
попиту.

Сучасна економіка виокремлює декілька видів оптової торгівлі в
залежності від таких класифікаційних ознак: рівень обслуговування
споживачів; форма реалізації торговельного процесу; ширина товарного
асортименту. Від спрямованості економічних трансформацій у регіоні в
позитивну чи негативну сторону залежать напрямки розвитку оптової галузі
торгівлі та торгівлі в цілому, насиченість ринку необхідною конʼюнктурою. До
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позитивних змін в економіці, які впливають на показники оптової торгівлі,
можна віднести: зростання купівельної спроможності домогосподарств,
збільшення доходів, покращення стандартів соціального забезпечення [3,
с. 45–53].

Отже, стан оптової торгівлі залежить від впливу багатьох факторів, що
обумовлені ринковою ситуацією та економікою в регіоні. Економічні
трансформації в регіоні зумовлюють проблеми та перспективи розвитку
оптової торгівлі на регіональному рівні. Саме тому комерційна діяльність
оптової ланки залежить від вміння прогнозувати та визначати взаємозвʼязок
між змінами регіональної економіки та їхнього подальшого впливу на належне
здійснення функцій оптової торгівлі.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ВІЙНИ

У теперішніх умовах від початку світової кризи, а зараз – військових дій на
території України, туристична галузь переживає великі труднощі, тому що
туристична мобільність обмежена і на невизначений час призупинена загалом,
оскільки війна в Україні на тривалий час зупинила туристичні потоки,
особливо, мова йдеться саме про іноземних туристів.

Спортивний туризм складається з оздоровчих, пізнавальних, спортивних,
економічних функцій. Головними проблемами, з якими зустрівся цей вид
туризму в своєму розвитку, це економічні та соціальні проблеми розвитку
суспільства. Також ця проблема повʼязана з тим, що зараз майже немає
підтримки спортивного туризму від самого суспільства та держави, хоча
спортивний туризм займає важливу частину життя більшості людей у світі та
добре впливає на здоровʼя й загальний стан організму. Із розвитком суспільства
та підвищенням рівня життя людей спортивний туризм в Україні поступово
стає однією із найбільш швидкозростаючих галузей і є національним видом
спорту, який має багатовікові традиції. Спортивний туризм не вимагає великих
матеріальних витрат, таким чином, є соціальним видом спорту. Ним
займаються як молодь, школярі, студенти, вчителі, лікарі, хто не має великих
доходів, так і бізнесмени, інтелігенція та інші, у кого є більше можливостей.
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Сьогодні, як ніколи, важливо у світі розвивати і популяризувати спортивний
туризм в Україні.

Дослідженнями розвитку спортивного туризму займалось багато
вітчизняних та закордонних вчених, таких як: М. П. Мальська, В. В. Худо,
В. І. Цибух [1], В. В. Абрамов [2], П. де Кнопа, Дж. Стендевен [3], Джеймс Е. С.
Хігхем [4], Х. Дж. Гібсон [5] та інші. За результатами аналізу визначень
поняття «спортивний туризм», ми пропонуємо визначати його як
екстремальний і активний вид подорожей, який передбачає подолання
маршруту на великій відстані за складністю перешкод в природному
середовищі. Він вимагає від туристів гарної фізичної підготовки та технічних
навичок. Таким чином, спортивний туризм посідає особливе місце в загальній
системі туристичної діяльності, має соціальну спрямованість, створює
позитивний суспільний ефект з точки зору його масової доступності та
оздоровлення нації. Погоджуємось з О. В. Колотухою [3], що спортивний
туризм є вагомою складовою соціально орієнтованого туризму, оскільки йому
притаманні такі ознаки: самодостатність, організаційна цілісність, комплекс
усталених норм та правил регулювання туристсько-спортивної діяльності,
наявність власної інфраструктури, автономність, кадровий потенціал.

Метою спортивного туристичного маршруту є здійснення туристами-
спортсменами походів розробленими маршрутами різної складності. Учасники
долають маршрут з природними перешкодами, використовуючи різні засоби
пересування, автономне життєзабезпечення учасників в різних кліматично-
географічних і погодних умовах. Це дозволяє підвищити туристично-спортивну
майстерність.

Доцільно досліджувати базові аспекти розвитку спортивного туризму, а
при цьому виникають певні специфічні особливості, які варто враховувати.
Туристична інфраструктура в цьому випадку має враховувати потреби
спортсменів та вболівальників. Вони повинні мати доступ до інформації про
можливі програми екскурсій містом чи регіоном з відвідуванням особливих
туристичних обʼєктів; важливо забезпечити доступність туристичних обʼєктів
різними видами транспорту.

Як вже зазначалось, метою розвитку спортивного туризму є популяризація
здорового способу життя та покращення його якості, тому з цієї точки зору
особливо дієвим є водний туризм, зокрема, заняття веслуванням. Простота і
ритмічність рухів, вплив свіжого повітря, води і сонця, постійні зміни ситуацій
визначають оздоровчий і, одночасно, загартовуючий ефект. При систематичних
занять водним туризмом (веслуванням) удосконалюються фізичні якості
людини. Тренування викликають значні зрушення з боку серцево-судинної та
дихальної систем, посилюють обмінні процеси, позитивно впливають на
нервову систему.

Популяризувати спортивний туризм в карпатському регіоні можна через
культурно-туристичний маршрут, відкриття нових туристичних локацій для
широкого загалу, привернення уваги до обʼєктів, які руйнуються, відновлення
наукового інтересу до маловідомих і забутих сторінок української історії,
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розбудову партнерств між представниками сфери туризму та органами
місцевого самоврядування; промоцію культурно-історичних і природних
обʼєктів регіону, розвиток внутрішнього та вʼїзного туризму.

Обʼєкти, з яких сформований культурно-туристичний маршрут, вимагають
ґрунтовного вивчення, тому одним із завдань є активізація наукових
досліджень у цьому напрямку. Сучасні карантинні обмеження у світі суттєво
знизили туристичну мобільність, тому особливо важливим завданням стало
активізувати внутрішній туризм, що вимагає збільшення кількості цікавих
туристичних локацій, відкриття нових і популяризації забутих та маловідомих
туристичнихдестинацій.

Ми пропонуємо розробити новий спортивно-пізнавальний туристичний
маршрут, який буде базуватись на туристичних обʼєктах, які б відіграли вагому
роль у формуванні української свідомості. Спортивно-пізнавальний
туристичний маршрут включатиме такі обʼєкти:

1. Найдавніший у Карпатах православний монастир – Манявський скит –
український Афон. Манявський скит заснували ченці-послушники із цієї Святої
Гори у 1608 році. Століттями скит був важливим релігійним, культурним,
освітнім осередком. Храм знаходиться у мальовничому карпатському міжгірʼї з
оздоровлюючим мікрокліматом, первісною дикою природою поблизу села
Маняви Богородчанського району на Івано-Франківщині (відстань від
обласного центру – 45 км).

2. Манявський водоспад – один з найвищих водоспадів в Карпатах (масив
Ґорґани). Розташований у межах Богородчанського району Івано-Франківської
області, на південний захід від села Манява. Від села до Манявського
водоспаду 7,5 км (біля річки є детальний стенд з декількома маршрутами
добирання до водоспаду). Неподалік знаходиться Карпатський вулкан (с.
Старуня). Дістатись до села можна власним авто, автобусом або велосипедом.

Представляючи та популяризуючи спортивно-пізнавальний туристичний
маршрут, варто стимулювати мешканців населених пунктів збирати
старожитності та створювати власні музеї для відтворення та збереження
памʼяті про побут наших предків.

Спортивно-пізнавальний туристичний маршрут повинен бути вільним у
доступності через встановлення карти маршруту, знакування маршруту,
інформаційні табло на місці кожного обʼєкту (українською, англійською
мовами).

Щоб проінформувати потенційних туристів (велотуристів, піших туристів,
автомобілістів), потрібно розробити такі канали просування спортивно-
пізнавального туристичного маршруту: сторінка маршруту на офіційних сайтах
органів місцевого самоврядування; сторінка в соціальних мережах. Необхідно
розробити друковану продукцію – друковані путівники «Манявський
водоспад», які будуть поширюватись серед екскурсійно-туристичних бюро;
зробити промоційну продукцію з логотипом маршруту: ручки, блокноти, папки.

Спортивно-пізнавальний туристичний маршрут «Манявський водоспад»
буде доступний для усіх зацікавлених сторін у будь-який час (мапа, знакування,
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інформаційні стенди українською, англійською мовами). Обслуговування і
використання маршруту буде передано селищним громадам. Органи місцевого
самоврядування зможуть використовувати створений сайт, сторінку в
соціальних мережах, розвивати співпрацю з закордонними партнерами, в
подальшому проводити спільні заходи, використовувати спортивно-
пізнавальний туристичний маршрут; туристичні фірми можуть включати його
до своїх туристичних продуктів.

Отже, створення нових спортивно-пізнавальних туристичних маршрутів з
включенням обʼєктів історико-культурної спадщини і природних обʼєктів
створить умови для популяризації Карпат серед потенційних туристів.
Донесення інформації про такі туристичні продукти до туристичних агенцій та
екскурсійних бюро дозволить налагодити співпрацю між представниками
туристичної сфери, органами місцевого самоврядування, закладами вищої
освіти. Також це стане передумовою для відновлення інтересу наукових кіл до
досліджень культурно-історичних памʼяток Карпатського регіону, сприятиме
залученню учнівської та студентської молоді до вивчення історії краю через
проведення конференцій-конкурсів; активну промоцію культурного
різноманіття Карпат, розвитку спортивно-пізнавального туризму.
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ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ – ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО

ГОСПОДАРСТВА

На сьогодні якість стала комплексним поняттям, що зачіпає інтереси всіх
учасників національної економіки. Для підприємств-виробників продукції
якість є гарантією та вирішальним фактором забезпечення їхньої
конкурентоспроможності, стійкості, репутації та успіху; для споживачів
підвищення якості є умовою задоволення їх потреб і захисту прав та інтересів;
для держави забезпечення якості життя громадян є одним із пріоритетних
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завдань. Запровадивши ефективну систему управління якістю, можна вирішити
основні проблеми підвищення якості.

Ефективна діяльність підприємства ресторанного господарства повністю
залежить від конкурентоспроможності, а вирішальним фактором конкуренто-
спроможності є якість його продукції. Аналіз діяльності ресторанних
господарств показує, що виготовлення високоякісної продукції може знизити
витрати виробництва, збільшити чистий дохід від її реалізації. Високоякісна
продукція має на 40 % вищу рентабельність інвестицій, ніж продукція низької
якості. За сучасних умов, якщо якість продукції відповідає або перевищує
очікування споживачів, підприємство може забезпечити свою конкуренто-
спроможність.

Кожна продукція чи послуга, що надається підприємствами ресторанного
господарства, має свої характеристики, що відображають її практичність і
відповідність певним потребам споживачів. Власне, саме з цієї причини і
виробляється продукція, головною характеристикою якої є рівень якості, що
визначає придатність цієї продукції для задоволення потреб людини відповідно
до її використання.

Вирішення проблеми підвищення якості та конкурентоспроможності
підприємств ресторанного господарства має велике соціально-економічне
значення, що конкретно проявляється у наступному:

˗ високоякісна, конкурентоспроможна продукція завжди більш вигідна та
краще задовольняє соціальні потреби порівняно з більш низькоякісними
продуктами. Це означає, що підвищення якості продукції, в кінцевому підсумку,
еквівалентне зростанню виробництва за нижчої загальної вартості суспільної
праці, а, отже, і збільшенню прибутковості від продажів. Це призведе до
покращення ситуації та стимулюватиме розвиток підприємств ресторанного
господарства, забезпечить належний рівень конкурентоспроможності закладів;

˗ якісна і конкурентоспроможна продукція забезпечує підприємствам
безперервну фінансову стабільність і можливість максимізації прибутку;

˗ підвищення якості та конкурентоспроможності продукції не за рахунок
ефективності управління, а й для формування позитивного іміджу. Важливість
цього фактору важко переоцінити, тому що в нестабільних умовах можуть
вижити лише найсильніші учасники ринку з ефективними механізмами,
позитивним іміджем та високою прихильністю споживачів до продукції закладу
ресторанного господарства;

˗ якість продукції формується під значним впливом досягнень сучасного
науково-технічного прогресу. Підвищення якості знарядь праці та засобів
виготовлення продукції позитивно впливає на підвищення якості готової
продукції. Іншими словами, реалізація інноваційної політики та технологічний
розвиток стає одним із шляхів розвитку.

На якість обслуговування в закладах ресторанного господарства
впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. До зовнішніх належать:
державна політика в туристичній галузі, структура готельного та ресторанного
господарства, науково-технічні досягнення у сфері ресторанних послуг. До
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внутрішніх чинників, які забезпечують якість продукції підприємства
ресторанного господарства, належать:

1) технологія – обладнання – застосування новітніх технологій та
використання сучасного обладнання;

2) персонал – менеджмент – кваліфікований персонал і управлінський
апарат.

Працівники підприємств ресторанного господарства, їх кваліфікація мають
вирішальне значення в забезпеченні якості продукції. Важливим також є
структура організації та управління підприємством. Також не останнім
фактором для ресторанів для забезпечення якості продукції є технології
виготовлення продукції та обладнання, на якому вона виготовляється. Крім
того, нові технології дозволяють зменшити витрати для забезпечення належної
якості. А це, в свою чергу, збільшує ефективність роботи підприємств та
позитивно впливатиме на конкурентоспроможність на ринку.

Отже, визначальним фактором оцінювання успішності та розвитку закладу
ресторанного господарства, а також основним аспектом, що характеризує
потреби та вимоги споживачів, є якість. Постійний моніторинг потреб
споживачів забезпечить розроблення та впровадження системи управління
якістю обслуговування та пошук шляхів удосконалення якості продукції
ресторанного господарства.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Для сучасних споживачів кондитерські вироби є невідʼємною частиною у
харчуванні, тому кондитерський бізнес при правильній організації буде завжди
користуватись успіхом. Сьогодні відомо безліч варіантів створення
кондитерських виробів та їх реалізації, що й спонукає виробників активно
займатись кондитерським бізнесом, приносячи задоволення споживачам від
вишуканої різноманітності асортименту солодощів.

Сучасною тенденцією розвитку ринку кондитерської продукції є
збільшення попиту населення на борошняні кондитерські вироби, виробництво
яких зросло за останні 10 років на 45 %. Особливий інтерес на цьому ринку
представляють торти, тістечка, кекси, печиво тощо.

Новітні технології помітно розширюють асортимент борошняних
кондитерських виробів з додаванням продуктів переробки фруктово-ягідної та
овочевої сировини, нетрадиційних видів борошна, різних видів горіхів тощо.
Сьогодні українські кондитерські вироби є конкурентоспроможними на
зарубіжних ринках. Вітчизняні вироби відрізняються не тільки відмінними
органолептичними показниками, високою якістю, широким асортиментом, але
й яскравими сучасними упаковками і зручним фасуванням. Саме тому
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тенденція споживчого попиту останніх років, що заснована на традиціях і
високій якості українських кондитерських виробів, спрямована на зростання
переваг у сторону вітчизняних кондитерських виробів.

Розвиток механізмів глобалізації, що передбачає взаємовигідне
співробітництво українських кондитерських виробників із зарубіжними
партнерами, сприяє регулярному обміну професійними навичками в сфері
виробництва кондитерських виробів і послідовному впровадженню
високотехнологічних виробничих потужностей, що, в свою чергу, призводить до
значного розширення асортименту кондитерських виробів на вітчизняних
підприємствах і закономірного підвищення рівня конкуренції на кондитерському
ринку. В найближчій перспективі розвиток світового і вітчизняного
кондитерського ринку буде відбуватись з врахуванням таких основних трендів,
як здоровʼя і незвичні смаки.

Основним чинником, який сприяє інноваційній діяльності кондитерських
підприємств, є розробка нових технологій і нових продуктів здорового
харчування. Сьогодні розробка технологій, на основі яких створюються корисні
інноваційні продукти із заданими властивостями, викликає закономірний
інтерес як у нашій країні, так і у всьому світі. Асортимент корисних і смачних
кондитерських виробів є широким, але з кожним роком він постійно
оновлюється.

Удосконалення виробництва «здорової їжі» ґрунтується на пошуках нових
сировинних ресурсів, а також використання вторинних продуктів основного
виробництва. Значна увага приділяється розробці продуктів, які збагачені
біологічно активними сполуками, позитивно впливають на організм людини та
активізують захисно-пристосувальні реакції. В сучасних екологічно
несприятливих умовах та в структурі харчування, яка склалась в останні роки,
перше місце для кондитерської галузі займає розробка наукових основ
технології кондитерських виробів лікувально-профілактичного призначення,
яка підвищує протидію організму до несприятливих чинників. Ці напрями
реалізуються у створенні і освоєнні технологій кондитерських виробів з
використанням природних біологічно активних добавок.

В Україні є ціла низка розробок борошняних кондитерських виробів, що
виготовляються із звичайної сировини та позиціонуються як вироби
оздоровчого, функціонального, дієтичного та спеціального призначення [1].

Виробництво спеціальних продуктів харчування – основна світова
тенденція харчової науки та обʼєкт інноваційних розробок. Продукти
спеціального призначення переважно зорієнтовані на людей, що потребують
посиленого харчування або обмеженого раціону харчування. Для переважної
більшості споживачів таких продуктів необхідність зміни раціону викликана
віковими змінами обміну речовин в організмі або появою захворювань, які
повʼязані із професійними та генетичними порушеннями обміну речовин. До
групи продуктів спеціального дієтичного призначення відносять продукти для
хворих на цукровий діабет, целіакію, фенілкетонурію, різні види алергії [1].

Сучасні спеціалізовані кондитерські вироби діабетичного харчування для
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людей з порушеним вуглеводневим обміном пропонують включення у
рецептури на заміну цукру різних цукрозамінників або підсолоджувачів [2].

На світовому ринку все більше стають популярними кондитерські вироби,
які не містять штучних чи синтетичних добавок. Розвивається тенденція
виробництва солодощів, які не містять консервантів, регуляторів смаку,
барвників та ароматизаторів. Споживання таких продуктів позитивно впливає
на загальне самопочуття людини, роботу окремих органів та організму загалом.

Сучасні тенденції процесу формування здорових продуктів харчування
диктують необхідність створення нових кондитерських виробів з низькою
калорійністю, які містять у своєму складі біологічно цінні активні речовини, в
тому числі антиоксиданти. Кількість дозволених синтетичних харчових добавок
значно зменшується,  оскільки,  як вважають науковці,  більшість з них є
активаторами канцерогенезу, а, крім цього, токсичними для печінки та нирок.
Тому їх заміщення натуральними інгредієнтами стало звичною практикою у
всьому світі.

При існуючому широкому виборі кондитерської продукції змусити
відвідувача купити конкретний продукт дуже складно. Всі відомі світові
виробники досягнули досконалості у дизайні і якості пакувальних матеріалів,
всі вони використовують доступні засоби просування на місцях і всілякі
рекламні носії. Конкурувати у такій ситуації дуже складно і кондитери
вимушені розробляти новинки, прагнучи чимось здивувати своїх вибагливих
покупців і, таким чином, схиляти їх вибір на користь свого продукту. У
результаті появляються кондитерські вироби з різними екзотичними смаками.
Сьогодні традиційно солодкі солодощі можуть виявитись соленими, гострими,
з гірчинкою, тощо. У числі сучасних рішень для створення оригінальних
кондитерських виробів використовують різні екстракти і порошки з лікарсько-
технічної сировини, ефірні олії, сушені ягоди і фрукти та інші, які надають
кондитерським виробам незвичних смакових відчуттів та сприяють
розширенню їх асортименту.
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прирoднi рeсyрси: зeмля тa живi oргaнiзми. Тваринництво є особливою галуззю
сільського господарства, стан її розвитку має великий вплив на економічний
потенціал агропромислового комплексу країни. Слід зазначити, що сучасну
галузь тваринництва характеризує багато проблем, повʼязаних із сільським
господарством: скорочується поголівʼя худоби та птиці, скорочується
виробництво сільськогосподарської продукції, ускладнюється конʼюнктура
ринку сільськогосподарської продукції. У цьому контексті особливого значення
набувають спільні зусилля органів державної влади та місцевого
самоврядування, спрямовані на розвиток галузі тваринництва.

Від початку російського вторгнення в Україну постраждали усі галузі
аграрного господарства. Зокрема, складна ситуація у тваринному секторі. За
даними Мінагрополітики, станом на 1 лютого 2022 р. в усіх категоріях
господарств чисельність поголівʼя великої рогатої худоби становила 2704,3 тис.
голів, що на 6,5 % менше порівняно з 2021 р., поголівʼя корів – 1552,7 тис.
голів, що на 6,6 % менше 2021 р., поголівʼя свиней, овець та кіз зменшилось на
3,4 %. Лише поголівʼя птиці становило 193,9 млн голів, що на 0,7 % більше
рівня 2021 р. Виробництво молока та реалізація на забій худоби та птицi на 1,5
% менше рівня 2021 р., яєць – менше на 8,1 % тощо. Саме тому для цієї галузі
заходи державної підтримки першочергово спрямовані на забезпечення
стабілізації, запит і попит на програми підтримки з тваринництва є найбільшим
за обсягом у структурі аграрних видатків [1, c. 261].

З приходом війни тварин стало значно важче розводити. Додаткові
економічні втрати галузі від війни лише у 2022 році очікуються у розмірі
близько 22 млрд дол., а зниження доходів сільського господарства та суміжних
секторів – від 10 до 30 %. За підсумками 2021 року частка агропромислового
комплексу становила 10,6 % національного ВВП. Проте, оцінку наслідків
бойових дій для аграрної галузі ускладнює нестача аналогії, коли у війну була б
залучена країна з настільки масштабним і важливим для світового ринку
сільськогосподарським сектором, як Україна [2].

Особливо важка ситуація в регіонах, які перебували в окупації, такі як
Харківщина та Херсонщина. За даними Харківської ОВА, загалом за час
вторгнення постраждали 70 сільськогосподарських підприємств області й
щонайменше 322 одиниці сільськогосподарської техніки. Також на одному з
найбільших підприємств Європи з виробництва курячих яєць, птахофабриці
«Чорнобаївське» в Херсонській області, через дії російських окупантів
загинуло вже приблизно 4 млн курей.

Також виникла проблема, з якою довелось мати справу молочнотоварним
фермам, особливо, в постраждалих регіонах, – порушення логістики і збутових
ланцюгів. Фермери не мали можливості реалізувати вироблене молоко, а також
вирощених тварин попри дозвіл експорту з України товарної та племінної
худоби, що могло б бути доволі серйозною підтримкою з надходження на
підприємства оборотних коштів.

На сьогоднішній день втрати тваринництва через повномасштабну війну
сягають 20 %, попри всі інші фактори, основним є нехватка виробничих
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ресурсів. Ферми відчувають гостру нестачу виробничих ресурсів: кормів,
ветеринарних препаратів, племінного матеріалу тощо. Сьогодні дуже складно
доставити навіть гуманітарну допомогу у вигляді засобів для виробництва на
підприємствах у прифронтовій зоні та на окупованих територіях через
блокування окупантами та щільні обстріли [3].

Таким чином, в умовах воєнного стану необхідне спрямування допомоги
тваринництву на збереження кадрів, поголівʼя, створення нових потужностей,
розширення кормової бази, доступу до ветеринарних послуг, гарантування
достатнього та дешевого кредитування, прямої фінансової підтримки на певні
напрями, розширення експорту, прискорення інтеграції в ЄС та залучення
зарубіжної фінансової допомоги. Все це разом могло б дати ресурс
підприємствам для виживання.
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ДОТРИМАННЯ ESG-ПРИНЦИПІВ В СОЦІАЛЬНІЙ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Соціальна відповідальність достатньо міцно закріпилась в позиції
обовʼязкової складової бізнесу і є частиною бізнес-стратегії багатьох
торговельних підприємств. Це показник швидкої адаптації бізнесу до мінливої
реальності сьогодення. В умовах повномасштабної війни - це саме той
показник, який дозволяє визначити, чи дійсно бізнес базується на цінностях та
переконаннях і чи дійсно цей бізнес потрібен суспільству. Чим більше
торговельна компанія сприяє розвитку суспільства, тим міцніше вона
закріпляється на ринку, незважаючи на складні зовнішні обставини.

Сьогодні існує досить багато наукових праць щодо оцінки окремих
аспектів соціальної відповідальності, які, здебільшого, стосуються виміру
оцінки взаємодії між соціальними, екологічними та економічними аспектами,
що випливає із поняття соціальної відповідальності та сталого розвитку
підприємства.

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-
https://periodicals.karazin.ua/economy/article/
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Навіть в непростих умовах війни підприємства не знімають з себе
відповідальності за сталий розвиток,  а,  навпаки,  зацікавлені у тому,  щоб
активно здійснювати свою діяльність, а, згодом, і у мирній Україні. Бізнес не
тільки не згорнув соціальні ініціативи,  а,  навпаки,  переходить на новий рівень
соціальної відповідальності упроваджуючи ESG-принципи (рис. 1) [1].

Рис. 1. ESG – принципи (побудовано авторами за [1])

ESG - це зусилля компанії заради сталого розвитку, що здійснюються нею
в рамках екологічних,  соціальних та управлінських ініціатив.  ESG-принципи в
сучасному вигляді були вперше сформульовані Кофі Аннаном,  колишнім
генеральним секретарем ООН.  Саме він закликав менеджмент великих
компаній включити ці принципи до своїх стратегій.  Провідні вітчизняні
торговельні підприємства, дотримуючись цих принципів, запроваджують власні
соціальні ініціативи.

Ми оцінили соціальні ініціативи провідних рітейлерів - найбільших
платників податків: ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Сільпо-фуд», ТОВ «Епіцентр К»
[2] з позиції дотримання принципів ESG (табл. 1).

Як бачимо,  усі провідні вітчизняні рітейлери дотримуються  ESG-
принципів,  оскільки розуміють,  що сталий розвиток - це не тренд одного дня
чи одного року. Це завдання кожної сучасної компанії, яка хоче закріпитися на
ринку і працювати з довгостроковою перспективою:  важливість принципів
постійно зростає і кожна компанія повинна враховувати це при розробці своєї
стратегії.

Список використаних джерел
1. Finetech  Incider.  Що таке  ESG-принципи і чому компаніям важливо їх дотримуватися.
URL:  https://fintechinsider.com.ua/shho-take-esg-prynczypy-i-chomu-kompaniyam-vazhlyvo-yih-
dotrymuvatysya/ (дата звернення: 02.02.2023).
2. Реєстр великих платників податків.  Повний перелік великих платників податків України
на 2023 рік. URL: https://opendatabot.ua/open/large-tax-payers (дата звернення: 02.02.2023).
3. Соціальна відповідальність.  URL: https://epicentrk.ua/ua/about/sotsialna-vidpovidalnist/ (дата
звернення: 10.02.2023).
4. Сільпо. URL: https://silpo.ua/about (дата звернення: 10.02.2023).
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https://opendatabot.ua/open/large-tax-payers
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Таблиця 1
Соціальні ініціативи вітчизняних торговельних компаній за

ESG-принципами (сформовано авторами за [3–5])
Соціальна сфера Довкілля Управління

ТО
В

«С
іл

ьп
о-

фу
д»

˗ соціальний проєкт «Рівні
можливості»;
˗ проєкт «Герої мого дня»;
˗ акція «Фудбудуємо
майбутнє» – проєкт
підтримки крафтових
виробників, які
постраждали від війни.

˗ станції сортування сміття
Silpo Recycling;
˗ використання енергії з
відновлюваних джерел в
магазинах Silpo;
˗ курʼєрська доставка
екологічним транспортом;
˗ екологічне пакування.

˗ ефективна політика у
сфері безпеки праці;
˗ система навчання (1260
лекцій, тренінгів,
воркшопів і майстер-
класів);
˗ пільги для працівників
(медичне страхування,
страхування життя,
мовні курси);
˗ мотивація персоналу
(програма «ЛІДЕР»,
StudMovieSilpo);
˗ працевлаштування
молоді.

ТО
В

«Е
пі

це
нт

р
К»

˗ соціально-освітні проєкти:
Каруселі мрій, ДоброPhone,
школа супергероїв;
˗ відкриття спортивних
шкіл та клубів;
˗ підтримка ЗСУ, закуплено
55 автомобілів екстреної
допомоги та бронемашин,
спорядження, пальне,
продукти.

˗ застосовання recycle та
zero waste технологій у
власному виробництві;
˗ збір й екологічна утилізація
використаних батарейок;
˗ підтримка руху zero waste;
˗ скорочення споживання
пластикової тари;
˗ проєкти «ТобіТорба еко-
торба», «Розриваю_
стосунки_з_пакетиком».

˗ підтримка персоналу;
˗ системи мотивації;
˗ безперервність
навчання персоналу.

ТО
В

«А
ТБ

-м
ар

ке
т»

˗ благоустрій міських
територій (асфальтування
доріг, будівництво дитячих
майданчиків, ремонт систем
газопостачання, зовнішнє
освітлення, озеленення
територій);
˗ проєкт «Незламні»;
˗ гуманітарна допомога на
деокуповані території;
˗ національний благодійний
проєкт «Брайти».

˗ запровадження проєкту з
реалізації екопакетів.

˗ система навчання
персоналу;
˗ чітка і прозора кадрова
політика, система
наставництва.

Майборода В. М.
Львівський торговельно-економічний університет

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Сьогодні різноманіття видів послуг збільшує потенціал соціально-
економічних зрушень в Україні. Особливої актуальності набуває господарська
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діяльність у підсекторі комерційних творчих послуг, повʼязаних з мистецтвом,
дизайном, медіа та інформаційними технологіями, архітектурою,
містобудуванням, рекламою, маркетингом та PR.

Оскільки сектор творчих послуг має позитивний вплив на економіку,
соціальну інтеграцію, гуманітарну сферу, то дослідження ефективності його
використання в забезпеченні соціально-економічного розвитку на
національному та регіональному рівнях сформує множину вмінь для
кількісного та якісного визначення внеску креативних індустрій у ВВП,
зайнятість, розвиток підприємництва та культурно-освітніх процесів [1].

В останні роки динамічно розвиваються регіональні ринки інформаційно-
комунікаційних технологій і послуг, фінансових, страхових і банківських
послуг, транспортно-логістичні, ділові та туристичні послуги та ін. Розвиток
науки, техніки, інвестування у формування інтелектуального капіталу є
необхідними умовами подальшого розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, електронної комерції, цифровізації економіки, що слугуватимуть
для забезпечення сильної конкурентної переваги національної економіки на
світових ринках. Доцільно також використовувати вигідне геоекономічне
положення країни для розвитку транспортних та туристичних послуг.

Однак, потенціал сектору комерційних послуг не повністю
використовується для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів
України, оскільки значний його відсоток знаходиться у тіні. А це означає
недоотримання  соціального ефекту за формою інклюзивної зайнятості, а також
економічного та податкового доходів і обороту галузі. Але, на противагу такій
негативній тенденції, варто виокремити види послуг, що приносять зростаючі
економічні та соціальні, а також стратегічні здобутки, а, отже, забезпечують
максимальний соціально-економічний ефект для національної економіки. Для
окреслення сучасних тенденцій розвитку доцільно врахувати зарубіжні
дослідження про виділення сфер послуг зростаючої віддачі [2] (табл. 1).

Таблиця 1
Сфери послуг зростаючої віддачі

Сфера послуг Ефекти
Інфраструктура

[3]
збільшення масштабів діяльності, концентрація виробництва та ринків
збуту в ключових «вузлах» інфраструктури

Віртуальні
системи [4]

зниження граничних витрат за допомогою автоматизації і віртуалізації
операцій, скорочення персоналу, зниження загальних витрат підприємця

Зовнішня
торгівля

посилення конкурентної боротьби, зниження середніх витрат
виробництва і поява більшого асортименту товарів на ринку, підсилення
економічної диференціації та закріплення першості розвинених країн в
сферах високих та інформаційних технологій

Високі
технології

високі зовнішні витрати (розробка програмного забезпечення та дизайну)
поєднуються з низькими витратами на виробництво одиниці продукту;
мережеві ефекти (необхідна сумісність програмного забезпечення з
мережею користувача); споживчі звички (витрати на перенавчання);
залежність від обраного стандарту (наприклад, QWERTY-ефект)

Інформаційна
сфера

використання матеріальних ресурсів зводиться до мінімуму, а
інформація як продукт даної сфери негайно стає фактором подальшого
виробництва



522

За Е. Райнертом, у послуг із зростаючою віддачею наявні:
˗ поєднання нових знань з високою ринковою цінністю бізнесу;
˗ високий рівень нееластичності продуктивності;
˗ стрімке зростання  виробництва;
˗ швидкі темпи науково-технічного прогресу;
˗ комерційно спрямована НДДКР бізнесу;
˗ використання засад дуалізації в освіті;
˗ значне надходження прямих інвестицій;
˗ значний рівень конкурентної боротьби у галузі;
˗ високий рівень заробітної плати;
Вивчення світових тенденцій ринку послуг можливе за дослідження,

насамперед, їх класифікації та факторів, що сприяють формуванню. Основні
міжнародні гравці світового економічного простору класифікують послуги за
наступними ознаками: (1) Міжнародний валютний фонд: морські перевезення;
інші види транспортних послуг; подорожі; інші приватні послуги; інші офіційні
послуги; (2) Організація з торгівлі та розвитку: фінансові послуги; послуги
звʼязку; будівельні та проєктно-конструкторські послуги; транспортні послуги;
професійні та ділові (юридичні, медичні тощо) комерційні послуги; туристичні
послуги; аудіовізуальні послуги; (3) Міжнародний банк та Банк реконструкції і
розвитку: споживчі (туризм, готельні послуги); соціальні (освіта, медицина);
виробничі (інжиніринг, консалтинг, фінансові й кредитні послуги); розподільні
(торговельні, транспортні, фрахтові).

Така класифікація послуг вимагає поділу загального ринку послуг на
вузькоспеціалізовані для визначення як тенденцій, так і факторів впливу.

Тенденції зростання світового ринку послуг обумовлені, насамперед,
зростанням потреб споживачів, глобалізаційними процесами, розширенням
науково-технічної співпраці тощо.
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КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА ПРИКЛАДІ СК «GUARDIAN»

В умовах сучасних реалій страхування є досить актуальним та важливим
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видом економічної діяльності, але цей вид бізнесу має деякі особливості, тому
що, на відміну від промислових підприємств, страхова компанія залучає  кошти
страхувальника в обмін на послугу, що забезпечується страховим захистом у
вигляді майбутніх страхових виплат для тих страхувальників, що понесли
збитки і тому потребують фінансової підтримки. Така особливість вимагає
певних гарантій стосовно здатності страхової компанії (далі – СК) виконувати
свої зобовʼязання перед страхувальниками.

Одним із таких параметрів є фінансова надійність страховика, яка
характеризується наступними критеріями: розміром власного капіталу;
величиною страхових резервів; коректністю тарифних ставок; операціями
перестрахування; ефективністю розміщення страхових резервів;
збалансованістю страхового портфеля.

Фінансова стійкість страхової компанії – це комплекс дій фінансового,
інвестиційного та організаційного характеру, спрямованих на постійну
підтримку балансу між витратами і зобовʼязаннями страховика та фінансовими
ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, в результаті чого
досягається ефективний розвиток страхової компанії, незважаючи на зміну
зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування економіки [1].

В залежності від характеру діяльності СК фінансову стійкість можна
оцінювати з різних позицій, а саме:

˗ згідно вимог, що ставляться до СК як до субʼєктів фінансового ринку;
˗ як юридичної особи, яка надає страхові послуги.
Перший критерій полягає у ефективному співвідношенні позикового та

власного капіталу в структурі фінансових ресурсів СК, що здатне забезпечити
відповідний рівень ліквідності та платоспроможності.

Другий – полягає у побудові такої структури фінансових ресурсів СК, яка
була би здатна забезпечити належне співвідношення нормативного і
фактичного запасів платоспроможності, статутного капіталу та необхідних
резервів, а також відповідність іншим вимогам законодавства для цього виду
фінансової діяльності.

Також додатковими чинниками фінансової стійкості є спеціальні
гарантійні фонди. Вони створюються для забезпечення безумовності страхових
виплат страхувальникам при настанні страхового випадку. Так, Законом
України «Про страхування» передбачено, що для додаткового забезпечення
страхових зобовʼязань СК можуть створювати Фонд страхових гарантій, який є
юридичною особою. Джерелами фінансування цього Фонду є добровільні
внески від СК страхових платежів, а також доходи від розміщення цих коштів.
Сума відрахувань до Фонду і порядок використання його коштів
встановлюються страховиками, що приймають у ньому участь. Кабмін України
може приймати рішення про створення фондів страхових гарантій згідно
напрямків страхування [2].

На сучасному етапі страхування є «з одного боку засобом забезпечення
добробуту населення та захистом юридичних осіб від настання можливих
ризиків, а з іншого – комерційною діяльністю, мета якої полягає в отриманні
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прибутку шляхом розміщення тимчасово вільних коштів».
Аналізуючи статистичну звітність щодо кількості вітчизняних страхових

компаній,  можна дійти висновку,  що протягом останнього десятиліття
спостерігається істотне зменшення (майже у 2 рази) кількості СК на страховому
ринку України (рис. 1), що повʼязано з постійними перетрубаціями в економіці
країни в цілому, а, відповідно, і на ринку страхових послуг.

Менеджмент страхових компаній вимушений постійно приділяти увагу
підтримці високого рівня фінансової стійкості підприємства для забезпечення
стабільної діяльності компанії та її сталого розвитку у майбутньому.

Рис. 1. Динаміка кількості СК на страховому ринку України за 2012–2021 рр.

Функції страхування СК «Guardian» включають:
1) створення спеціалізованого страхового фонду шляхом акумулювання

коштів як плати за ризики, що приймають на себе СК;
2) попередження страхової події та зменшення суми збитків від стихійних

лих і нещасних випадків;
3) відшкодування збитків страхувальникам.
Більш детальна інформація щодо показників фінансової стійкості СК

«Guardian» за 2019-2021 рр. наведена в табл. 1.
Таблиця 1

Показники фінансової стійкості СК «Guardian» за 2019–2021 рр.
(складено на основі [3])

Показники Оптим.
значення

Роки
Абсолютне
відхилення

2021 р. (+/-) до
2019  р.  2020  р.  2021  р. 2019  р.  2020  р.

Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії) ≥ 0,5 0,6 0,4 0,4 -0,2 0

Коефіцієнт фінансової
залежності > 0,5 1,5 2,4 2,8 1,3 0,4

Коефіцієнт забезпеченості
оборотних активів
власними оборотними
коштами

≤ 0,1 -0,3 -0,4 -0,3 0 0,1

Коефіцієнт маневрування
власного капіталу < 1 0,5 1,6 1,9 1,4 0,3
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Коефіцієнт фінансової залежності у 2021 р. збільшився на 1,3 % порівняно
з 2019 р. та на 0,4 % порівняно з 2020 р. Значення цього коефіцієнта
знаходяться в межах норми; це свідчить про те, що компанія здатна проводити
свою діяльність безперешкодно. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів
власним оборотним капіталом у 2021 р. залишився незмінним порівняно з 2019
р., у 2021 р. зріс на 0,1 порівняно з 2020 р.

Коефіцієнт маневрування власним капіталом у 2021 р. зріс на 1,4 %
порівняно з 2019 р. та на 0,3 % порівняно з 2020 р. Отже, бачимо, що значення
цього показника є позитивне і має тенденцію щодо збільшення, а, отже,
свідчить про достатність власних фінансових ресурсів для фінансування
необоротних та частини оборотних активів.

Отже, бачимо, що показники фінансової стійкості перебувають у межах
норми та компанія залишається й надалі фінансово стійкою. Але, щоб в
перспективі залишатись фінансово стійкою, СК «Guardian» необхідно
збільшувати власний капітал, щоб мати змогу фінансувати свою діяльність.

До основних критеріїв забезпечення фінансової стійкості СК можна
віднести: оптимальну тарифну політику, оптимальну програму розміщення
страхових резервів, необхідну величину власного капіталу, збалансованість
страхового портфеля, наявність дієвої програми перестрахування, достатній
розмір страхових резервів для здійснення майбутніх виплат та високий рівень
платоспроможності страхової компанії.

У процесі діяльності страхова компанія повинна враховувати якомога
більше факторів впливу на її діяльність (внутрішніх та зовнішніх)  з метою
укріплення її фінансового стану. За умови правильної оцінки фінансової
стійкості та надійності та при використанні новітніх технологій і методик
аналізу СК зможе здійснювати ефективне управління власними фінансовими
ресурсами, а також досягти належного рівня конкурентоспроможності,
забезпечити виконання зобовʼязань у повному обсязі навіть при виникненні
значних за розмірами збитків.

З розвитком страхового ринку на сучасному етапі посилюється роль
фінансового аналізу діяльності СК, визначення рівня її надійності та
платоспроможності, а також оцінки фінансових результатів.

Але управління фінансовою стійкістю лежить не тільки у площині
законодавчого регулювання, але й безпосередньо залежить від менеджменту
компанії.

Тому з метою забезпечення виконання зобовʼязань перед
страхувальниками СК повинна дотримуватися певних вимог, що забезпечать її
платоспроможність та фінансову стійкість.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кондитерська промисловість України є висококонкурентною галуззю
харчової промисловості, розвиток якої у ХХІ ст. характеризується ростом
виробництва, розширенням асортименту та підвищенням якості та безпечності
продукції.

Український ринок кондитерських виробів є одним із найбільш розвинених
у вітчизняній харчовій промисловості. Його характерною ознакою в останні
роки є те, що він остаточно повернувся під контроль вітчизняних виробників,
залишивши постачальникам-імпортерам лише окремі географічні сегменти.
Обсяги виробництва українського ринку кондитерських виробів за останнє
десятиріччя загалом наближалося до 1 млн т.

Всесвітня пандемія Covid-19 суттєво вплинула на споживання
кондитерських виробів в Україні. З однієї сторони, криза, в першу чергу,
призвела до зниження доходів населення України й тому спостерігається
значне скорочення витрат на купівлю дорогих харчових продуктів. Споживачі
швидко переключились на більш доступні за ціною харчі або купували менші
обʼєми упаковок. При цьому перевагу отримали потужні виробники, які мали
достатній запас фінансової стійкості та широкі дистрибʼюторські мережі. Є
очевидним, що невеликі виробники постраждали більше і деякі з них вже пішли
з ринку.

З іншої сторони, пандемія привернула увагу споживачів до так званого
здорового харчування та емоційного благополуччя. Це підвищило рівень
споживання так званих функціональних виробів, які не тільки є смачними, але й
дуже корисними, оскільки містять у своєму складі біологічно цінні компоненти,
а саме повноцінні білки, харчові волокна, поліненасичені жирні кислоти,
мінеральні речовини, вітаміни тощо [1].

Сьогодні кондитерська галузь вирішує цілу низку важливих завдань з
поліпшення споживних властивостей, підвищення біологічної цінності,
зниження енергетичної цінності і цукромісткості продукції, що виробляє,
створення високоефективних інноваційних технологій, удосконалення
асортименту продукції.

Кондитерська галузь є однією із найбільш прогресивних і розвинутих у
харчовій промисловості України. Поточні обсяги виробництва різних груп
кондитерських виробів дозволяють не лише обслуговувати внутрішній ринок
України, але й створюють значний експортний потенціал. Оскільки вітчизняний
ринок кондитерських виробів є дуже потужним, то частка закордонних
компаній займає лише 5 %.

Основними причинами проблемного положення ринку кондитерських
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виробів в Україні є:
˗ вплив пандемії Сovid-19 та війни в Україні: зниження попиту на

кондитерські вироби у звʼязку із зниженням купівельної спроможності
населення;

˗ зростання вартості основної сировини: пшеничного борошна, цукру, яєць
та какаопродуктів, які імпортують з Індонезії, Бразилії, Еквадору тощо;

˗ загострення конкуренції зі сторони імпортної продукції за рахунок
встановлення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною;

˗ зростання боргового навантаження окремих виробників через скорочення
доходів і залежність від імпортної сировини.

Основними факторами розвитку борошняного кондитерського ринку є:
ріст кількості малих пекарень, які дуже легко змінюють асортимент продукції у
відповідності із попитом клієнтів; популярність пекарень-кафе, де можна не
тільки купити свіжі кондитерські вироби, але й на місці спробувати їх, широке
застосування при виробництві продукції сучасних автоматизованих машин, які
дозволяють виготовляти широкий спектр продукції високої якості.

Для України, як й для всього світу, 2022 рік став дуже складним, приніс
війну, руйнування, сильне падіння економіки та інші кризові явища, що кинуло
виклик всіх галузям промисловості [2]. З початку вторгнення росії вже понад
4 млн громадян України виїхали за межі нашої країни, а приблизно 10 млн
переїхали у більш безпечні регіони України, що суттєво скоротило попит на
продукти харчування, в тому числі кондитерські вироби, в нашій країні, а
особливо з врахуванням практично повної зупинки їх експорту. Вітчизняні
кондитерські фабрики не можуть продавати свою продукцію на
непідконтрольних територіях України, що суттєво скорочує географію
продажів.

У воєнний час в Україні найбільших збитків понесла фабрика «Монделіс –
Україна» через значні обстріли російських військ [3]. Але, недивлячись на це,
частина кондитерських підприємств України знаходить та впроваджує успішні
рішення для розвитку бізнесу та збільшення обсягів продажу. З початком
масштабних воєнних дій робота кондитерських підприємств зазнала суттєвих
змін, насамперед, в формуванні асортименту. Зокрема, кондитерські
підприємства України переходять на виробництво снеків, сухого печива,
поживних батончиків та інших продуктів, які мають високу харчову цінність та
довгий термін придатності, для потреб як населення, так й армії. Частину
кондитерської продукції вітчизняні виробники передають як гуманітарну
допомогу, так і на фронт.

Враховуючи суттєве зниження купівельної спроможності населення
України, виробники кондитерських виробів збільшують кількість продукції
середньої й низької цінових категорій.

Кондитерські підприємства, які використовували у своєму виробництві
горіхи і продукти їх переробки, сухофрукти зіткнулись з суттєвим зростанням
ціна на цю сировину (імпорт, дорога логістика) та займаються пошуком
виробників цих продуктів в Україні.
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Вітчизняний кондитерський ринок не обмежується лише відносинами у
системі виробник – кінцевий споживач. У цій сфері існує і розвивається
сегмент, що є дуже цікавим для операторів ресторанного господарства, міні-
пекарень, сервісів швидкої доставки їжі в офіси тощо. Тому основними
факторами розвитку цього сектору ринку є: значне зростання кількості міні-
пекарень, які легко змінюють асортимент у залежності від попиту на ринку;
популярність пекарень-кафе, застосування сучасного модернізованого
обладнання для виготовлення солодощів, що сприяє підвищенню якості
продукції.
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ЛЬВІВЩИНА ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Львівська область є одним з провідних регіонів України за кількістю
рекреаційних ресурсів. Природні рекреаційні ресурси Львівщини представлені
лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями, озокеритом,
кліматичними, водними та лісовими ресурсами. Частка природно-рекреаційних
ресурсів Львівської області у загальному природно-ресурсному потенціалі
України становить 5,37 %. У межах Карпатського регіону за загальним
потенціалом природно-рекреаційних ресурсів вона поступається лише
Закарпатській області (7,04 %).

Рекреаційні ресурси області на 70 % складаються з рекреаційно-
туристичних ресурсів та на 30 % з ресурсів санаторно-курортного лікування.
Рекреаційні ресурси становлять 14,3 % природно-ресурсного потенціалу
Львівської області, що значно вище, ніж по Україні (9,5 %). Найважливішою
складовою рекреаційного ресурсного потенціалу області є лікувальні
мінеральні води. З восьми типів мінеральних джерел, що використовуються у
санаторно-курортному лікуванні, у Львівській області відомо сім, а їх
поширення поділяється на чотири зони. У зоні поширення неспецифічних
мінеральних джерел типу «Нафтуся» знаходяться Турскавецьке, Східницьке,
Верхньосиньовидненське та близько 40 інших джерел типу «Нафтуся».

Курорт Моршин розташований в зоні розповсюдження сульфатних
лікувальних розсолів. Підтверджені та оцінені ресурси лікувальної ропи.

https://export.gov.ua/
https://pro-consulting.ua/
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Сульфатні мінеральні джерела використовуються на курортах Великий Любінь,
Немирів та Шкло. Найвідоміші родовища мінеральних вод без певного складу
або характеристик розташовані в Одесі, Балчині, Новому Милятині та Солках.
У регіоні також виявлені вуглекислі джерела (у селах Климець та Боберка).

У Львівській області є родовища торфу – Немирівське, Великорубінське,
Моргінське та Шкло, запасів яких достатньо для задоволення поточних та
майбутніх потреб санаторно-курортних закладів.

Найбільше родовище озокериту в Україні, Бориславське, розташоване у
Львівській області. Озокерит також знаходять у селі Стара Сіль.

Окрім термальних ресурсів, Львівська область має й інші природні
рекреаційні ресурси (ландшафтні, лісові, водні тощо). Зокрема, є гірські райони,
придатні для гірськолижного спорту, такі як Славське, Тисовець, Росулці та
Турка.

Річки є найбільш придатними місцями для водного відпочинку,
оздоровлення та туризму. До них відносяться річки Дністер, Стрий, Свіча та
Західний Буг, а також штучні водосховища поблизу Львова та Яворова.

Лісові ресурси, найбільш придатні для розвитку рекреації та туризму. У
Львівській області налічувалося понад 300 обʼєктів природно-заповідного
фонду, які включали всі природоохоронні категорії. Найціннішими з них є
заповідник «Розточчя», Яворівський національний природний парк та
національний природний парк «Сколівські Бескиди».

Таким чином, природний рекреаційний потенціал регіону є величезним,
але він використовується неефективно. Зокрема, лише 50 % термальних
ресурсів використовується в Трускавці і 2–10 % – на інших курортах.
Лікувальні мінеральні води з інших родовищ у кращому випадку
використовуються для розливу (наприклад, Солуки, Олеська, Надбужанська).

Історико-культурні рекреаційні ресурси Львівщини є найбільшими в
Україні за кількістю, різноманітністю та ступенем збереженості архітектурної
та містобудівної спадщини, в якій представлені будівлі всіх типів від монархії
до середини ХХ ст. Памʼятки архітектури є найціннішим туристичним
ресурсом: близько 4000 архітектурних памʼяток ХI–ХII ст. (25 % від загальної
кількості в Україні) перебувають під охороною, з яких 512 занесені до переліку
памʼяток національного значення. Більшість з них (2313) зосереджені у Львові,
який посідає перше місце в країні за кількістю та різноманітністю. У Львові є
три основні зони інтересу: історико-архітектурні заповідники у Львові та
Жовкві, Нагієвичі у Долоховицькому районі, Тустань у Сколівському районі та
Національний музей-заповідник «Олеський замок» у Золочівському районі.
Туристичний маршрут «Золота підкова» побудований на основі збережених
будівель у Старому Селі, Свіржі, Уневі, Золочеві, Підгірцях, Олеськах, Жовкві
та Крехові.

Розвиток туристично-рекреаційної сфери Львівської області залежить, у
першу чергу, від раціонального використання природних і культурно-
історичних ресурсів, реконструкції санаторно-курортних, відпочинкових і
туристичних закладів, створення матеріально-технічної бази для розвитку
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туристично-рекреаційної галузі, сприяння залученню інвестицій, поширення
туристичного продукту на вітчизняний і світовий ринки й посилення
міжнародної співпраці у сфері туризму та рекреації.

Новик О. О.
Науковий керівник: Барна М. Ю., д.е.н., проф.

Львівський торговельно-економічний університет

ЗМІНА ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПРАКТИКІВ НА
ЗАКАРПАТТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Після здобуття Україною незалежності (1991 р.) країна стала на шлях
розвитку та вдосконалення туристичної галузі, особливо приватного сектору,
визначивши туризм як пріоритетний сектор економічного розвитку. Розвиток
туризму є особливо актуальним для економіки країни, оскільки туризм може
покращити загальну соціально-економічну ситуацію, він може забезпечити
зростання доходів і покращити економічні показники різних видів економічної
діяльності та дати мультиплікаційний ефект.

Туристична галузь відіграє важливу роль в економіці, відповідно, країн і
регіонів, забезпечуючи раціональне використання та збереження природних,
екологічних, культурно-історичних, інформаційних та пізнавальних ресурсів
регіону.

Закарпаття – єдиний регіон України, який межує з чотирма державами –
Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Завдяки такому вдалому
геополітичному розташуванню, а також сприятливим природно-кліматичним
умовам, Закарпатська область має дуже сприятливі умови для розвитку
відпочинку, рекреації та туризму. Закарпаття особливе, воно асоціюється з
незвичайно красивими горами, водоспадами та бурхливими ріками, густими
лісами та прекрасними озерами. Більше того, окрім надзвичайної природної
краси, тут також поєднуються мальовничі краєвиди, велика кількість
природних пам’яток, рекреаційних ресурсів та безліч лікувальних курортів.
Закарпаття з кожним роком стає популярним і приваблює все більше туристів.

На долю туризму випадає ще одне жахливе випробування. Ніхто і не
підозрював, що після такого, на цей момент, здавалося найгіршого періоду у
житті людей та туристичного бізнесу, як пандемія коронавірусу, настануть ще
жахливіші часи – це війна. Для туристичної галузі – знову нові правила, нове
спрямування, переорієнтація та інше.

Після 24 лютого закарпатський туристичний бізнес став надійним тилом
для потреб вимушених переселенців (ВПО) та військових. Готелі розселяли
людей, харчують в ресторанах, а екскурсоводи стають потужними волонтерами
та бійцями.

Усі працювали, насамперед, для розміщення ВПО, а підприємства
харчування (ресторани, кав’ярні) або закрилися, або працювали обмежено для
ВПО. В Ужгороді, наприклад, кілька рестораторів об’єдналися, щоб щодня
годувати 5 тис. потребуючих українців. Наплив людей у район дуже великий,
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навіть звучала цифра 500 тис. (при населенні всього району 1,2 млн) Правда,
хтось їхав транзитом до країн ЄС, а хтось поселявся тут.

Звичний ритм туристичного життя – паралізований, всі сили спрямовані на
розміщення вимушених переселенців, вся робота мобілізована і переведена на
волонтерство – так можна охарактеризувати те, що відбулося з галуззю туризму
на Закарпатті в перші 2–2,5 місяці повномасштабного вторгнення росії в
Україну. Індустрія туризму та уявлення про розваги значно змінилися.

Туристична галузь у воєнний час 2022 року на Закарпатті поділилася,
умовно, на три періоди (умовно їх поділив О. Коваль – експерт з туризму,
керівник туристично-інформаційного центру «Турінформ Закарпаття»): період
з лютого по травень, перші 100 днів війни; літній період з червня по серпень,
наступні 100 днів; осінній період дотепер.

Для першого періоду туристичний бізнес був більш мобільний, вже був
навчений ковідним часом та мав сценарії, як реагувати під час кризових
ситуацій. Була ініціативність, але не було інструкцій. Тут важливу роль зіграв
фактор лідерства: де були лідери, там була швидка організація.

На першому етапі туристичний бізнес саморганізовується досить швидко.
Навіть там, де не було формальних груп, формуються неформальні. Це давало
можливість швидко реагувати на звернення та допомагати людям. Згадуємо, що
перші два тижні навіть влада не знала, що робити, а логістика та інформаційні
центри тільки починали створюватися. Готелі, сільські садиби, бази відпочинку
та розважальні центри одразу почали заповнюватися, бо люди, які втікали від
війни та окупації, найперше шукали житла.

У другий період, в кінці травня, після деокупації Сумщини та
Чернігівщини, люди почали повертатися додому. Почався літній період та старт
роботи великих гуманітарних програм. Багато готельєрів звертали увагу тепер
скоріше на психологічну підтримку, яка для таких людей була дуже важлива.
Якщо в містах вона ще є,  то в селі з цим важко.  Крім того,  всі гуманітарні
проєкти почали працювати переважно з червня, що також частково полегшило
роботу в районах і селах. Крім того, зменшилася загальна кількість внутрішньо
переміщених осіб, оскільки повернулися додому ті, хто міг повернутися.

Перші 100 днів другого періоду замки й культурні об’єкти працювали в
обмеженому режимі. Але це не означає, що вони не розвивалися. Якраз дуже
активно працював Ужгородський замок, який створив нові продукти, які
можуть стати частиною нових маршрутів. Наприклад, спустошили зал внизу і
зробили його сховищем, але при цьому там можна проводити різні заходи,
наприклад, лекції, кінопокази тощо. Зараз там діє виставка залишків зброї
окупантів, фотографії з місць бойових дій. У замку відкрилася художня галерея,
де вже відбуваються виставки. За цей час вони змінили орієнтацію та
адаптувалися до нових умов з новими поглядами. Адміністрація почала
запроваджувати нові послуги та співпрацювати з десятками волонтерських
програм, які зараз діють у місті. Адже кожен, хто вперше відвідує місто, хоче
більше дізнатися про історію, етнографію та археологію краю. Вони
обслуговують різні групи: волонтерів, туристів тощо.
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Напрямок роботи також змінило і середовище екскурсоводів: одні пішли
на фронт, а інші – волонтерять. Спільнота гідів найбільш організована. Там
було близько 200 людей, і вони швидко визначилися по зонах відповідальності
– доставка гуманітарної допомоги чи постачання військовим, або супровід на
кордони.

Найскладніше проаналізувати третій період, адже почалися дощі, холод та
й безпекова ситуація через масовані російські обстріли не спонукали і не
спонукають до мандрівок. Туризм є, але змінилися акценти в галузі. Тобто
готелі, ресторани, музеї працюють, але інша природа клієнта, інша комунікація
з ними. Найперше, про що дбають зараз – як допомогти ЗСУ. Всі сили йдуть на
забезпечення потреб військових.

На щастя, Закарпатська область не постраждала, тому після перемоги
бізнес швидко відновиться і зможе допомогти колегам в інших куточках
України. Нам доведеться залучати людей, які можуть чогось у нас навчитися.

Після Перемоги Закарпаття стане місцем реабілітації та оздоровлення
військовослужбовців та постраждалих від військової агресії. Очевидно, також
буде підвищений попит на працівників відповідної кваліфікації – лікарів,
психологів, соціальних працівників. Над цими проєктами вже працює
Закарпатська ОВА.

Підсумовуючи, можемо сказати, що Закарпатський район має величезні
природні та культурні туристичні ресурси з великим потенціалом для розвитку
різного типу туризму. Ці потенціали включають прекрасні ландшафти,
унікальну дику природу та місцеві види рослин, чисте та привабливе природне
середовище, печери, водоспади, уступи та гори. Ресурсний потенціал
культурного туризму супроводжується матеріальними та нематеріальними
ресурсами культурного туризму: музеї, мистецтво, ручні ремесла, звичаї та
традиції даної місцевості.

За останній період на Закарпатті виконано велику роботу у розвитку
туристичної інфраструктури. Тут з'явилися сучасні готелі, санаторії,
гірськолижні курорти, заклади харчування, в основному, ресторани. Найбільше
інвестиційних вкладень на Закарпатті – саме в туризм.

Враховуючи, що на тлі розвитку туризму та дозвілля область є не дуже
індустріалізованою, мова йде про міцну основу для формування та розвитку
туристичного іміджу регіону та його екологічної привабливості.

Осінська О. Б., к.е.н.
Львівський торговельно-економічний університет

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Туристичний сектор Львівської області характеризується
диверсифікованістю та можливостями для розвитку всесезонного,
внутрішнього та виїзного туризму, а високоякісна транспортна та соціальна
інфраструктура регіону є додатковим сприятливим фактором. Регіон має велику
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концентрацію культурної спадщини: понад 4000 зареєстрованих памʼяток
історії та культури, більше половини з яких розташовані у Львові, місті,
внесеному до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тенденція до
зменшення внутрішніх туристів була перервана у 2015 році, коли відбувся
перерозподіл туристичних потоків всередині країни (зокрема, українські
туристи, які раніше відвідували Крим, звернули свою увагу на західні регіони
країни, в тому числі на Львівську область). Крім того, розташування України на
транспортному, історичному та культурному перехресті, що повʼязує Україну з
Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, є вигідним фактором для
залучення туристів з країн Центральної та Східної Європи.

Сучасні туристичні дестинації формуються на основі потенціалу
численних ресурсів з акцентом на регіональну ідентичність. Розглядаючи
систему туристичної діяльності у Львівській області в контексті культурного
туризму, можна сказати, що вона безпосередньо повʼязана з туристичним
іміджем регіону, який формують етнофольклорний, історичний туризм та
зелений туризм. Таким чином, незважаючи на те, що етнофольклорний та
фольклорний туризм часто не представлені як окремий, спеціалізований
туристичний продукт, він є складовою широкого спектру туристичних
продуктів (турів, екскурсій тощо), які існують на сьогоднішній день.

Етнофольклорний туризм базується на туристичному іміджі Львівщини як
історичної землі України, носія української національної ідентичності.
Складовою туристичного іміджу Львова є його образ як культурної столиці
Західної України та хранительки багатовікових культурних традицій,
повʼязаних з імперією Габсбургів.

Важливою складовою культурного туризму є зелений туризм (сільський
туризм, агротуризм, екотуризм), який став поширеним засобом розвитку
сільських територій у всьому світі, а також економічної та соціальної підтримки
традиційних форм життя на селі. В Україні, зокрема, у Львівській області,
ситуація із зеленим туризмом є неоднозначною, оскільки організований
зелений туризм ще не набув розвитку. З іншого боку, потенціал для розвитку
зеленого туризму у Львівській області дуже великий. Незважаючи на брак
природних ландшафтів, придатних для туризму через високу частку
сільськогосподарських угідь, мережа природно-заповідних територій у
Львівській області є дуже густою.

Ефективність розвитку культурного туризму безпосередньо залежить від
діяльності культурно-мистецьких закладів та розвитку бізнес-звʼязків.
Особливістю культурної політики Львова є організація фестивальних заходів,
приурочених до традиційних свят («Різдво у Львові», «Флюгери у Львові»,
«Етновилль», «Свято кави» та інші). Всі фестивалі охоплюють всю територію
області, але географічно поділяються на дві частини: у Львові та навколо нього
і на Прикарпатті. Багато фестивалів мають яскраво виражене етнічне та
фольклорне забарвлення, як, наприклад, Міжнародний фестиваль молодих
виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина» у Новояворівську,
що є характерним для регіону. Існує традиція проведення нових фестивалів,



534

заснованих на співочих традиціях і традиційних видах декоративно-
прикладного мистецтва, характерних для регіону. Насамкінець, слід зазначити,
що культурний туризм широко представлений у туристичних продуктах
(наприклад, Славське, Волосянка, Тисовець, Орявчик), які презентують
Львівщину не лише як місце унікальної міської культури,  а й як місце
відпочинку в гірському регіоні.

Слід також зазначити, що бренд «традиційної львівської гостинності»
відіграє важливу роль у формуванні туристичного потенціалу Львова. Імідж
Львова вкорінений у повсякденній культурі України, яка є специфічною для
регіону, і, зокрема, комунікативній культурі місцевого населення, яка є проявом
традиційної ввічливості і вважається основою комфортного спілкування для
туристів. Ця ж аргументація стосується не лише культурного туризму, але й
оздоровчого, коли туристи відносно довго перебувають на курортах Львівщини
(Трускавець, Моршин, Східниця, Немирів та ін.) і знайомляться з культурною
спадщиною регіону. Таким чином, розвиток культурного туризму Львівської
області переважно ґрунтується на етнофольклорному, історичному, зеленому
видах туризму. Їх елементи присутні у більшості туристичних продуктів
Львівщини (екскурсії, подорожі, відвідування історичних пам’яток і пам’ятних
місць, музеїв, замків). Через включення складника історичного й культурного
туризму у більшість туристичних продуктів Львівщини, його розвиток здатен
зробити останні більш привабливими і слугувати ефективним рушієм зростання
туристичної сфери. Багатий природно-рекреаційний потенціал регіону
приваблює поціновувачів оздоровчого та спортивного туризму.

Інституційною основою розвитку різних видів культурного туризму у
Львівській області є динамічне соціокультурне життя міста Львова та інших
населених пунктів краю. Основа туристичної привабливості Львова та області –
унікальний культурно-історичний спадок регіону, що формує його неповторну
атмосферу. У цьому контексті активізація культурно-мистецьких подій
національного і міжнародного (у межах регіонів країн Центральної і Східної
Європи) рівнів може взаємно сприяти інтенсифікації різних видів туризму та
ефективному використанню об’єктів культурної спадщини Львівської області.
Означена тема, безсумнівно, має значні перспективи для подальших досліджень,
серед яких, зокрема – здійснення компаративного аналізу потенціалу розвитку
культурного туризму в Львівській області та інших регіонах Західної України,
зокрема, в Івано-Франківській і Тернопільській областях, які спільно із
Львівщиною формують історико-географічний регіон Східна Галичина.

Осінський Р. В.
Науковий керівник: Барна М. Ю., д.е.н., проф.
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СТАН СУЧАСНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В ТУРИЗМІ

Туристично-рекреаційний потенціал території формують ті ресурси, які на
сьогоднішній день використовуються, а також ті, які через низку об’єктивних



535

соціально-економічних причин недоступні, але можуть бути використані за
певних умов. Туристично-рекреаційний потенціал включає два поняття, які
нерозривні та взаємодоповнюють одне одного: рекреаційний потенціал як
природну складову, тобто ступінь здатності території позитивно впливати на
фізичний, психічний та соціально-психологічний стан людини під час
відпочинку, та туристичний потенціал – культурно-історичну спадщину – як
антропогенну складову, а також певні ландшафтні комплекси, де відбувається
туристична діяльність, знаходяться окремі природні або антропогенні
туристичні об’єкти, які відвідуються туристами, зокрема, музеї, пам’ятки
культури, архітектури, археології, традиції населення, народні промисли.

Туристично-рекреаційний потенціал України змінився ще з часів початку
російсько-української війни у 2014 р., адже анексія Криму та воєнні дії в
Донецькій та Луганській областях призвели до неможливості використання
туристично-рекреаційних ресурсів цих територій. Втративши доступ до Криму,
Україна втратила на той час 30 % туристично-рекреаційного потенціалу країни.
Крим приваблював туристів, передусім, субтропічним кліматом на південному
березі у вузькій смузі шириною 2–8 км тягнеться від мису Айя до мису Іллі.
Також туристів приваблювали гори, вкриті лісами, що являють собою зовсім
інший природний комплекс, відмінний від узбережжя як своїми кліматичними
умовами, так і за складом місцевої флори. Також до природного туристично-
рекреаційного потенціалу Криму відносяться річки, водоспади, що були
об’єктами туристичної уваги (Учансу та Джур-Джур), понад 50 солоних озер,
лікувальні грязі та лікувальні джерела.

Безперечно, найголовніший рекреаційно-туристичний ресурс Криму –
море та південний берег, які приваблювали тисячі туристів у рік. Серед об’єктів
природно-заповідного фонду, які стали недоступними, є ландшафні парки,
парки садово-паркового мистецтва, дендропарки, а також Мис-Мартьян,
Казантипський та Карадазький природні заповідники, Нікітський ботанічний
сад, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник. Крім того, територія
Криму багата унікальними пам’ятками античного, середньовічного та більш
нових часів: культові споруди, палацові комплекси, особняки, які займали
важливе значення в туристично-рекреаційному потенціалі регіону. Особливе
місце між туристично-рекреаційними ресурсами займає Велика ханська мечеть
та мертве місто Чуфут-Калє, які пов’язані з історією татар та караїмів.

Туристично-рекреаційні ресурси Донецької області, частина з яких стала
недоступною для туристів у зв’язку з початком російсько-української війни у
2014 р., а від початку повномасштабного вторгнення – всі, представлені
природно-заповідним фондом, історико-архітектурною спадщиною. До
рекреаційних ресурсів області належать морське узбережжя, м’який клімат,
лікувальні грязі (слов’янські солоні озера Ріпне, Сліпне, Вейсове). До основних
рекреаційних центрів відносяться Маріуполь, Слов’янськ, Слов’яногірськ,
спелеосанаторій м. Соледара.

Масштаби втрат та руйнацій у 2022 р. від війни точно порахувати ще
неможливо, адже частина території знаходиться під окупацією, а на значній
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частині ведуться бойові дії. Проте, втрати можна передбачити. Про деякі
руйнації рекреаційно-туристичних ресурсів на сьогоднішній день вже відомо,
особливо, на тих територіях, які звільненні від окупаційних військ або
повідомлено про їх руйнування.

Отже, туристично-рекреаційний потенціал України є надзвичайно багатим
і сприятливим для розвитку туризму. Але російсько-українська війна стоїть на
заваді використання його в повному обсязі та призводить до руйнації
туристично-рекреаційних ресурсів – пам’яток культури, архітетури, історичних
пам’яток, природно-заповідного фонду.

Повномасштабна війна росії проти України на сьогоднішньому етапі
розвитку подій надзвичайно негативно позначається на розвитку туристичної
індустрії в Україні. Але, враховуючи досвід країн, що пройшли через
випробування війною, перед Україною мають відкритись нові можливості для
розвитку як внутрішнього, так і міжнародного туризму. Важливе місце має бути
відведене «туризму пам’яті» (для вшануванні пам’яті загиблих під час воєнного
вторгнення), «воєнному туризму» (для висвітлення масштабів війни та
руйнацій на території країни) та «національно-патріотичному туризму», аби
вберегти від помилок минулого майбутнє покоління.

Палійчук Р. І
Науковий керівник: Тучковська І. І., к.е.н., доц.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ

В сучасному розумінні, коли діалектика суспільного розвитку обумовила
створення і затвердження нових соціальних установок і нової соціальної
політики, а також формування сучасного мислення, серед інших видів
інновацій на перший план висувається інклюзивний туризм, а саме соціальні
інновації, які здобувають усе більш чіткі структурні обриси як особливий вид
професійної діяльності, у тому числі в індустрії гостинності. Для сучасної
України соціальні перетворення є вкрай важливим питанням, особливо в
умовах її європейської орієнтації. Дослідженню розвитку інклюзивного
туризму присвячено багато праць вітчизняних і закордонних учених:
Н. М. Влащенко [1], А. І. Войтовської [2], Ю. М. Хрущ [4], В. М. Медведського
[4].

Загалом, дослідники вивчали питання можливого обміну вдалим досвідом і
форми його практичного втілення, які б відповідали соціальним потребам.
Водночас, незважаючи на значний науковий інтерес до розвитку зазначеного
виду туризму, залишається чимало невирішених питань. Процес розвитку
інфраструктури для потреб інклюзивного туризму на рівні українського
суспільства досі є недостатньо дослідженим.

Зауважимо, що сучасні тенденції світової соціалізації висувають нові
вимоги до обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
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населення як неохопленого повним спектром послуг сегмента споживачів.
Схематично взаємодія учасників ринку доступного туризму зображена на рис. 1.

Рис. 1. Взаємодія учасників ринку доступного туризму

Сфера інклюзивного туризму постійно збільшується, забезпечує нові
конкурентні переваги та створює новітні можливості для бізнесу. Актуальність
та пришвидшення розвитку інклюзивного туризму є важливими також тому, що
для осіб з інвалідністю туризм є способом активації рухових функцій, а також
дозволяє підтримувати фізичну форму та сприяє підтримці та відновленню
психоемоційного стану.

У ході аналізу розвитку інклюзивної туризму в Україні вдалося
виокремити низку перешкод для розвитку цього виду туризму в Україні [3; 5]:

˗ недостатня реклама регіонів як територій інклюзивного туризму;
˗ брак (а, часом, і відсутність) статистичних даних у сфері інклюзивного

туризму;
˗ незадовільний стан фінансових можливостей клієнтів інклюзивного

туризму;
˗ відсутність адаптованої для потреб туристів з обмеженими можливостями

міської інфраструктури – пристосованого міського транспорту, доступних
пішохідних вулиць;

˗ недостатня підтримка інклюзивного туризму з боку регіонального уряду;
˗ низька інвестиційна привабливість даного виду туризму;
˗ нестача кваліфікованих кадрів.
Однак, незважаючи на перераховані перешкоди, існує і великий потенціал

для розвитку інклюзивного туризму в Україні. Регулювання розвитку
інклюзивного туризму має здійснюватися шляхом створення дієвого механізму
державної підтримки та стимулювання, який повинен включати різноманітні
економічні важелі, такі як розробка і фінансування цільових міжрегіональних
програм для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення; формування
спецфондів для підтримки осіб з інвалідністю; реалізація інвестиційних проєктів
під егідою держави; надання кредитів на пільгових умовах, субсидій, дотацій.

Лише особи з інвалідністю можуть
розповісти, що їм справді потрібно

Особи з інвалідністю

Туристична галузь Держава

Можливість та
бажання збільшувати

свою доступність

Законодавча база для
розвитку інклюзивного

туризму
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Спираючись на міжнародний досвід і беручи до уваги умови, що склалися
під час воєнних дій, функціонування туристичного ринку, а також рівень
відповідної інфраструктури для осіб з інвалідністю, на першому етапі розвитку
інклюзивного туристичного продукту необхідно сформувати цілісну систему
стимулювання розвитку галузей, що опосередковано задіяні в туристичному
бізнесі, а також розробити його нормативно-правове забезпечення [6]:

˗ субсидування процентних ставок за кредитами національних банків;
˗ надання пільг фінансового характеру;
˗ формування системи підготовки кваліфікованих кадрів;
˗ проведення маркетингових досліджень;
˗ залучення іноземних інвестицій.
З огляду на викладене, слід підкреслити, що розвиток інклюзивного

туризму в Україні потребує нагального розроблювання чітких локальних
програм (що охоплюють територію міста, регіону), які мають ґрунтуватися на
державній туристичній політиці, враховувати конструктивний досвід реальних
міжнародних практик й охоплювати, насамперед, підприємства індустрії
гостинності, а також міську та транспортну інфраструктуру. Локальні програми
соціального туризму в Україні мають бути розрахованими на
самофінансування, що зумовить певну міру незалежності у виборі стратегії й
тактики роботи.
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ПРОБЛЕМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ
ВІЙНИ

Ще на початку 2022 року ми розглядали, що успішна діяльність
підприємства визначається якістю наданих послуг, які повинні:

˗ чітко відповідати певним потребам;
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˗ задовольняти вимоги споживача;
˗ відповідати прийнятим стандартам і технічним умовам;
˗ відповідати чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;
˗ надаватися споживачу за конкурентоспроможними цінами;
˗ забезпечувати отримання прибутку.
Один день в житті країни перевернув усе. Завданням для закладів

готельно-ресторанного господарства стало залишитись у бізнесі, залишитись на
плаву. Проблеми з постачанням, порушення логістики, підняття цін на імпорт,
постійні тривоги, віялові відключення світла, воєнні дії поблизу – шокові умови
спричили до цього часу небачені проблеми. Власники бізнесу змушені
скорочувати персонал, зменшувати кількість послуг, а, іноді, і закривати
заклади.

Через ситуацію в країні багато закладів готельно-ресторанного
господарства були вимушені закритися. Чіткої статистики немає. Сфера
переживає дуже непрості часи. У перший тиждень війни в Україні зупинили
роботу 80 % закладів. З часом почали відновлювати свою роботу. Але попри
все, є бажання працювати і віра в краще: навіть у період активних обстрілів на
початку повномасштабного вторгнення у Харкові працювало близько 20 %
закладів.

Нас зацікавили стратегії закладів, які працюють, які залишаються у бізнесі:
˗ тимчасове замороження бізнесу;
˗ зменшення витрат до мінімуму;
˗ скорочення штату працівників;
˗ зменшення або зміна асортименту страв у меню (зменшення продуктів на

складах);
˗ спрощення технологічних схем приготування (ніхто не може

спрогнозувати повітряні тривоги, все потрібно роботи за найменших витрат
часу);

˗ використання природного денного освітлення, зміна у роботі закладів в
цілому;

˗ встановлення додаткового обладнання на кухні (повернення до газових
плит, використання печей, грилів на вугіллі);

˗ використання дизельних генераторів;
˗ відкриття вуличних невеликих закладів з мінімальною кухнею, які

можуть працювати на дизельних генераторах;
˗ активізація доставки по місту;
˗ розширення кейтерингових послуг;
˗ релокація закладів в інші регіони, за межі країни та багато іншого.
Змінюються часи, змінюється ставлення до готельно-ресторанної сфери.

Відвідувачі радіють відкритим закладам, усмішкам обслуговуючого персоналу,
не звертають увагу на недоліки у роботі. Відкритий, працюючий готельно-
ресторанний заклад – це не про «поїсти, поспати», це про повернення до
мирного життя, це про минуле, стале минуле з очікуваним майбутнім, це як
відпочинок у колі оптимістів.
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ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІТ-ПОСЛУГ

На сьогодні Україна є однією з провідних країн у сфері ІТ-послуг.
Українські ІТ-компанії надають послуги як для вітчизняних, так і для
зарубіжних клієнтів, що дозволяє розвиватися інтелектуальному потенціалу
сфери IT-послуг України. Індустрія ІТ в Україні визнається світовою громадою
і є джерелом зростання економіки країни.

Українські компанії постійно розвивають нові технології та продукти, що
забезпечує підвищення інтелектуального потенціалу усієї галузі. Згідно із
звітом Української ІТ Ассоціації «Do IT Like Ukraine 2022», до війни ІТ-галузь
стала одним із найвагоміших експортерів ІТ-послуг в Європі, генеруючи понад
4 % ВВП України та зі зростанням на 25–30 % щороку. ІТ-сфера постійно
зростала, забезпечуючи найбільшу кількість випускників з ІТ-спеціалізацією за
рахунок формальної освіти та перекваліфікації спеціалістів із суміжних чи не
повʼязаних видів діяльності [1].

Українська ІТ-галузь показала свою високу стійкість та здатність
працювати навіть в умовах війни, що триває в Україні. Навіть у таких умовах
вона змогла збільшити обсяг експорту в порівнянні з минулим роком і є єдиною
з експортних галузей України, яка це зробила. У той же час, інші галузі, такі як
металургія, експорт мінеральних продуктів та продукти хімічної
промисловості, зазнали великих втрат [1].

У 2022 році ІТ-сектор забезпечив Україну валютними надходженнями в
розмірі $7,34 млрд, що є на $400 млн більше, ніж у 2021 році. Крім того, ІТ-
бізнес сплатив до бюджету України 32,2 млрд грн податків та зборів, що на 16
% більше до попереднього року. Збільшилась кількість платників податків за
ІТ-КВЕДами, зокрема, фізичних осіб-підприємців [2].

В умовах воєнного стану розвиток інтелектуального потенціалу в сфері ІТ-
послуг звичайно може зазнати змін, але все ж він залишається одним з
ключових елементів успішного розвитку економіки України при будь-яких
умовах. Воєнний стан не повинен бути непереборною перешкодою для
розвитку інтелектуального потенціалу в сфері ІТ-послуг в Україні. Наприклад,
можуть відкритись можливості для розробки технологій, що сприяють
забезпеченню національної безпеки. Крім того, воєнний стан може стати
додатковим стимулом для співпраці між українськими ІТ-компаніями та
військовими відомствами з метою розробки нових технологій, що сприяють
забезпеченню безпеки країни. Також воєнний стан може стати додатковим
стимулом розвитку ІТ-освіти. Це може включати розробку нових курсів та
навчальних програм для підготовки фахівців в галузі ІТ, що відповідають
потребам національної безпеки. Також можна залучати військових до навчання
в ІТ-школах та курсах.
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Одним з можливих наслідків воєнного стану є зміна попиту на послуги ІТ-
компаній. Під час війни збільшується попит на різноманітні технології та
програмне забезпечення, що сприяють забезпеченню безпеки країни. Це може
дати поштовх зростанню замовлень на розробку таких технологій та
програмного забезпечення в українських ІТ-компаніях. З іншого боку,
зменшення замовлень на послуги ІТ-компаній, що не повʼязані з безпекою,
може призвести до скорочення кадрового потенціалу в цій сфері. Також
воєнний стан може призвести до втрати кваліфікованого персоналу. Наприклад,
залучення талановитих фахівців з ІТ-сектору для участі у військових діях може
призвести до скорочення кадрового потенціалу в цій сфері. Згідно із звітом
Української ІТ Ассоціації «Do IT Like Ukraine 2022» у 70 % компаній фахівці
служать у ЗСУ. З них, у 43 % компаній кількість працівників, мобілізованих до
лав ЗСУ, становить до 5 %, у 25 % компаній – ця цифра становить від 5–15 %
спеціалістів відповідно [1]. У звʼязку з цим, важливо розглядати можливості
збереження кадрового потенціалу. Одним з можливих рішень може бути
залучення військових до роботи в ІТ-секторі, де вони зможуть застосувати свої
навички та знання для розробки технологій та програмного забезпечення, що
відповідають потребам національної безпеки.

Отже, можна зробити висновок, що воєнний стан, окрім негативного
впливу, також може мати наслідки, які у підсумку дадуть поштовх розвитку
кадрового потенціалу в галузі ІТ-послуг. Він може створити нові можливості
для розвитку в цій галузі, але також може призвести до втрати кваліфікованого
персоналу. Щоб забезпечити стабільний розвиток кадрового потенціалу в
умовах воєнного стану, важливо залучати військових до роботи в ІТ-секторі та
підтримувати розвиток ІТ-кластерів та інноваційних підприємств. Україна має
значний потенціал у сфері ІТ-послуг, і ця галузь може стати однією з ключових
галузей для розвитку економіки країни у післявоєнний період. Розвиток
кадрового потенціалу в цій галузі є основою для створення нових технологій та
програмного забезпечення, що допоможуть підтримувати конкурентноздатність
України на світовому ринку.
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ГOТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В кінці 2021 року основною проблемою українських готельєрів була
пандемія Covid-19. Потім українські бізнесмени знову зіткнулися з
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проблемами, спричиненими війною з росією. Через повномасштабну війну, яка
наразі триває вже майже рік, загальна кількість готелів скоротилася, оскільки
частина української території на сході та півдні була окупована росією, а
частина обʼєктів була зруйнована (готелі в Затоці, Одесі, Маріуполі та інших
містах).

У перші місяці війни кілька готелів знову відкрилися. Проте, західні готелі
продемонстрували досить високу динаміку в березні-квітні, маючи не
постійний, але рекордно високий рівень завантаженості. Це викликано
переміщенням людей переважно зі східних, південних та центральних
областей, які після евакуації чи зруйнування власних будівель шукали більш
безпечні місця. Деякі з них подорожували до інших країн, а інші стали
внутрішньо переміщеними особами, які обрали захід України як тимчасове
місце проживання. Як наслідок, такі готелі досягли 100 % заповнюваності.

Якщо прослідкувати за даними Hotel Matrix, середня заповнюваність
готелів в Україні у березні становила 44 %, у квітні – 38 %, у травні – 33 % [1].
Також слід зазначити, що у готелях зупинялося багато журналістів з усього
світу, представників міжнародних дипломатичних місій, посольств,
волонтерських організацій та корпоративних клієнтів. Але, приймаючи
переселенців, готельному бізнесу довелося зіткнутися з тим, що їхній персонал
також переїхав у більш безпечні місця або емігрував за кордон, чимало
працівників вирішили захищати країну. Тому, якщо запитати готельєрів про
основні труднощі за цей період, майже всі, в першу чергу, згадують про
проблеми, що стосуються їхніх колективів, складнощі з утриманням людей
разом та їх завантаженням роботою, виплатами заробітної праці та іншими
проблемами, викликаними війною. Також готельєри повинні ще більше дбати
про безпеку своїх команд та гостей, всюди повинні бути обладнані укриття для
персоналу та клієнтів. Зміни в роботу закладів внесла й комендантська година.
Через обмеження в часі дещо ускладнюється процес поселень і виселень,
основне навантаження припадає на денну зміну. Крім того, через
комендантську годину працівники іноді проживають на території готелів.
Також обмежено працюють ресторани та бари й інші сервіси, як-от салони
краси, SPA-зони тощо. Деякі готельні послуги недоступні під час повітряних
тривог. Ще один виклик для готелів зʼявився із порушенням ланцюгів
постачання. Через брак палива й інші причини були зруйновані деякі логістичні
процеси, це вплинуло на забезпечення обʼєктів необхідним для роботи чи
запуску. Наприклад, у Ribas Hotels Group порушення логістики вплинуло на
готелі на стадії будівництва. А в Bankhotel у перші тижні вторгнення відчували
перебої в постачанні продуктів.

Проте, за час війни українські готелі стали значною мірою частиною
волонтерського руху в країні. В перші дні війни готелі приймали людей, які
були змушені покинути свої домівки або втратили їх, забезпечували людей
їжею, співпрацювали з волонтерськими організаціями, благодійними фондами
та лікарнями, збирали кошти, також передавали або купували необхідне
гуманітарне, військове спорядження [2]. Так, Bankhotel надавав волонтерську та
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гуманітарну допомогу тимчасово переміщеним особам, готуючи та
доставляючи їжу до гуманітарних центрів по всьому Львові.

Сьогодні ситуація на готельному ринку знову змінюється. Переселенці, які
становили близько 70 %, а деколи і 100 % гостей у перші місяці війни, або
повернулися до своїх домівок, або виїхали за кордон чи знайшли квартири.
Тому навіть готельні обʼєкти на заході країни стикаються зі низьким рівнем
заповнення, адже туристів зараз практично немає. У червні заповнюваність у
Львові коливалася від 30 до 40 %, в Івано-Франківську досягла 40 %, а в
Закарпатській області – 50 %. У Києві та Одесі заповнюваність становила від 10
до 25 %. Також скоротився термін перебування у готелях до 2–4 днів порівняно
з 1–1,5 місяцями раніше. Лише Закарпатська область може мати вищі
показники порівняно з іншими регіонами.

Незважаючи на те, що ситуація є непередбачуваною і щомиті існує ризик
нових атак, український бізнес і готельний ринок, зокрема, намагається
адаптуватися, виживати і навіть розвиватися.
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ВПЛИВ КРИЗ (ПАНДЕМІЯ ТА ВОЄННИЙ СТАН) НА РОЗВИТОК
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Останні роки були складними для туризму та туристичної діяльності не
тільки для України, але й для цілого світу. Саме на таке твердження найперше,
що спадає на думку, це пандемія Covid-19. Це заходи з обмеження переміщення
людей між країнами та регіонами, закриття кордонів та введення карантину, що
значно вплинули на галузь туризму. Туристична діяльність була дуже
обмеженою і більшість подорожей були затримані або скасовані. Туристичні
агентства та компанії зазнали серйозних наслідків внаслідок пандемії Covid-19,
яка виникла в кінці 2019 року та розповсюдилася у всьому світі.

Однією з найбільших проблем для туристичних агентств та компаній стала
масова відміна туристичних поїздок подорожуючих, що спричинила значні
втрати в доходах. Крім того, багато країн запровадили обмеження на подорожі,
що призвело до зменшення попиту на послуги туристичних агентств та
компаній. Деякі туристичні агентства та компанії були змушені скоротити свою
діяльність або закрити взагалі через втрату доходів. Також, було відмінено
багато масових заходів, фестивалів та інших подій, що зазвичай приваблюють
туристів.

https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturiukrayini-
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З іншого боку, деякі туристичні агентства та компанії швидко
адаптувались до нових умов і почали надавати он-лайн-тури та інші віртуальні
послуги для тих, хто не міг подорожувати в реальному житті. Такі інновації
дозволили деяким компаніям зберегти свою діяльність та навіть збільшити свій
прибуток.

У будь-якому випадку, пандемія Covid-19 суттєво вплинула на туристичну
індустрію і її наслідки будуть відчуватися ще довгий час.Поступово в країнах,
де ситуація з пандемією стала трохи кращою, були введені заходи щодо
повернення туризму та туристичної діяльності. Наприклад, деякі країни ввели
«безвізовий» в’їзд для туристів з країн,  де ситуація з пандемією була кращою.
Однак, такі країни нерідко вимагали спеціальних відповідних сертифікатів та
документів щодо Covid-19, таких як довідки про вакцинацію або результати
тестування на коронавірус.

У такому середовищі туристична галузь стала більш орієнтованою на
вітчизняний туризм та близькі подорожі. Люди стали шукати можливості
відпочинку в рамках своєї країни або неподалік від неї, зазвичай, з
використанням власного транспорту. Такі форми туризму як кемпінг,
велоспорт, водний туризм, туризм на власному авто стали найпоширенішими.

Не минула і Україну ця пандемія, яка мала досить негативний вплив на
розвиток туризму в країні. Можна привести кілька прикладів наслідків цих
криз.

Насамперед, зменшення потоку туристів. Обмеження пересування,
обмеження в’їзду в країну та загальна невизначеність щодо безпеки подорожей
призвели до зменшення кількості туристів, які відвідують Україну. Це
вплинуло на туристичний сектор країни, так як туризм є однією з важливих
галузей для економіки.

Зменшення потоку туристів, відповідно, призвело до зменшення прибутків
для туристичного сектору країни. Це вплинуло на розвиток туризму в Україні,
так як інвестиції в галузь були зменшені.

Пандемія призвела до зміни пріоритетів туристів. Наприклад, люди
перестали подорожувати за кордон і замість цього зосереджувалися на
відпочинку в Україні. Це стало вигодою для внутрішнього туризму в країні.

Підвищення вартості подорожей: обмеження пересування та інші заходи,
пов’язані з пандемією, спонукали до підвищення вартості подорожей. Це
змусило деяких туристів змінити свої плани і обрати більш дешевий варіант
відпочинку.

Все це підштовхнуло до потреби в нових стратегіях туристичної
діяльності, які мали б допомогти залучити туристів та зберегти стабільність.
Уряд та туристичні компанії активно сприяли розвитку внутрішнього туризму
шляхом запуску нових програм та рекламних кампаній. Нові туристичні
маршрути, заходи та фестивалі, розважальні комплекси, винні тури та екотури,
безпека як ключовий фактор, зростання використання он-лайн-технологій та
електронних послуг – це те, що допомогло туристичному сектору залучати
нових клієнтів та покращувати свій досвід.
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Ще одна криза за останні роки у туризмі в Україні, про яку говорить увесь
світ – це війна. З 2014 року Україна переживає війну на сході країни, що мала
серйозний вплив на розвиток туризму в регіоні та в країні в цілому.

На початку конфлікту в 2014 році туризм на сході України практично
зупинився через активні бойові дії. Багато з туристичних об’єктів на території
Донецької та Луганської областей були зруйновані або пошкоджені внаслідок
війни. Проте, з часом, зокрема, після закінчення активної фази бойових дій на
сході України, розвиток туризму в країні почав знову зростати. Україна змогла
залучити увагу туристів, які цікавляться історією та культурою країни, а також
туристів, які шукають незабутні враження та нові відкриття. Особливо були
популярні відпочинково-оздоровчі тури, морський туризм та інше.

Уряд України та місцеві органи вкладали зусилля у розвиток туризму в
країні та забезпечення безпеки туристів. Багато історичних та культурних
об’єктів були відновлені та відкриті для відвідування туристами. Крім того,
розроблялися нові маршрути та пропонувалися цікаві туристичні програми.

У 2019 році Україна встановила новий рекорд у кількості зареєстрованих
туристів – більше 14 млн.

Однак, вторгнення росії на територію України в 2022 році мало негативний
вплив на туризм в країні. Введення надзвичайного стану, згодом воєнного стану
– і туризм припинив повністю свою діяльність.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, внаслідок повномасштабної війни,
мільйони українців втратили свої домівки та засоби до існування і були
змушені прийняти статус біженців або внутрішньо переміщених осіб. Події,
спричинені російською військовою агресією, кардинально змінили звичний
спосіб життя українців. Згідно з офіційною статистикою, станом на квітень
2022 року 7,1 млн українців були зареєстровані як внутрішньо переміщені
особи [1].

Для розміщення внутрішньо переміщених осіб використовувалися
туристичні та рекреаційні об’єкти, такі як туристичні комплекси, готелі,
хостели та заклади харчування, в тому числі пов’язані з туристичними
проєктами.

Багато об’єктів були змушені припинити свою діяльність або закритись до
моменту переселення, що призвело до зупинки туризму. Наразі певна кількість
туристичних агентств так і не змогла відновитися. Однак, деякі компанії
швидко переорієнтувалися на інші туристичні ринки. Наприклад, у квітні
відомий український туроператор «Join UP!» розпочав роботу в країнах Балтії
[2]. Цей захід не лише захистив цінні робочі місця для українців у воєнний час,
а й підтримав вітчизняну економіку.

Незначне пожвавлення туристичної активності в Україні у 2022 році було
пов’язане з тим, що, незважаючи на бойові дії, можна було відвідувати
туристичні об’єкти, музеї та рекреаційні заклади у відносно безпечних районах
нашої країни. Крім того, в цих областях була розвинена інфраструктура, а
також відновилася логістика.

У першому півріччі 2022 року внутрішній попит на відпочинок становив
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лише 10 % від показника за аналогічний період 2021 року. Значно зріс попит на
тури до морських напрямків.

Внаслідок окупації значної частини території України російськими
військами морський туризм в Україні призупинив свою діяльність. Так,
більшість українських туристів, які мали право перетину державного кордону,
були зосереджені на турах до Болгарії, Туреччини, Єгипту та країн Балтії.

Незважаючи на військові дії, внутрішній туризм намагається крок за
кроком відновлюватися, але існують серйозні перешкоди, не лише ризик
ракетних обстрілів та замінування, а й такі, як руйнування системи туризму та
рекреації в Україні.

На даному етапі, враховуючи роль туристично-рекреаційного потенціалу
України в економіці, майбутньому сталому розвитку та екологічній безпеці,
оптимальним рішенням є наступне – швидке відновлення позицій України на
міжнародному туристичному ринку після перемоги у війні з росією, розробка
програм стимулювання внутрішнього туризму та активізація зусиль з
відновлення і розширення туристично-рекреаційних ресурсів на відносно
безпечних територіях.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Готельно-ресторанний бізнес є одним з ключових секторів глобальної
економіки і він постійно зростає.У звʼязку зі зростанням туризму у світі та
розвитком міжнародних подорожей, готельно-ресторанний бізнес
розширюється та постійно модернізується. Більшість підприємств готельно-
ресторанного бізнесу використовують різноманітні технології, щоб покращити
якість обслуговування та забезпечити більш зручні умови для споживачів
послуг.

Зростання свідомості громадськості про екологію та сталість підштовхує
готельно-ресторанний бізнес до використання екотехнологій та сталих практик.
Багато готелів та ресторанів активно займаються екологічним та соціальним
бізнесом, використовуючи відновлювані джерела енергії, мінімізуючи вплив на
навколишнє середовище та сприяючи розвитку місцевої економіки.

https://www.rada.gov.ua/news/razom/
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Однак, в Україні все радикально змінила війна. Змінилось і суспільство, і
економіка. Якщо суспільство відчуло ці зміни з перших хвилин вторгнення
росії на територію України, то економіка дещо згодом, з певним часовим лагом.
Залежно від сфери діяльності та регіону готельно-ресторанний бізнес зазнав
впливу війни від нульового до абсолютно руйнівного [1, с. 62].

Початок воєнних дій став справжнім викликом для менеджменту
українського готельно-ресторанного бізнесу. Ситуація в країні різко змінилася,
що призвело до значних труднощів у функціонуванні бізнесу. Зокрема,
зменшення потоку туристів, що відвідують Україну, через погіршення іміджу
країни та складну економічну й політичну ситуацію, зниження рівня життя
населення, зменшилася кількість людей, які можуть дозволити собі
відвідування ресторанів та готелів, зниження загального рівня споживчого
попиту.

Багато підприємств готельно-ресторанного бізнесу змушені були
знижувати ціни та здійснювати креативні маркетингові стратегії, щоб залучити
клієнтів. При цьому частина готелів та ресторанів зупинили свою діяльність або
працювали в обмеженому режимі. Також війна призвела до зниження якості та
обсягу послуг, оскільки багато працівників бізнесу були змушені залишити
роботу та переселитися у безпечніші регіони країни.

У тих регіонах України, де не було активних бойових дій, готельно-
ресторанний бізнес зазнав менших втрат, але все ж почув вплив війни. Проте,
на фоні війни та економічних труднощів деякі підприємства сфери гостинності
зуміли знайти своє місце на ринку та розширити свою аудиторію. Наприклад,
деякі готелі та ресторани стали активніше працювати з місцевим населенням та
зарубіжними бізнес-партнерами, що дозволило зберегти та розширити продажі.
Деякі готелі та ресторани впроваджують нові формати та напрямки роботи,
наприклад, ставлячи на еко-, здоровʼязберігаючі та культурно-освітні послуги.

Таким чином, війна в Україні внесла значні зміни у функціонування
готельно-ресторанного бізнесу, вимагаючи від менеджменту більшої
креативності, гнучкості та готовності до змін.
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ

Складна економічна ситуація в умовах воєнного стану в Україні впливає на
розвиток у різних сферах діяльності, і, навіть, країнах. Рівень розвитку торгівлі
виступає індикатором суспільного відтворення і добробуту населення. За
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станом розвитку торгівлі визначаються результати реформування в
національній економіці, оскільки її соціально-економічне значення дозволяє
кореспондувати товарну пропозицію й рівень платоспроможного попиту.

Дослідження трендів торгівлі в країнах, які економічно тісно повʼязані з
Україною, дозволяє обирати шляхи виходу з кризових ситуацій та
конкретизувати способи й інструментарій подальшого розвитку. Найближчою
до української території є Польща, яка є членом Європейського Союзу, на
відміну від України. Цей факт вирізняє передумови, що впливає на рівень
економічних показників. В економіці Польщі найбільшу частку займають
промисловість (машинобудування, металургія, видобуток вугілля, виробництво
хімікатів, суден, продуктів харчування, скла, текстилю) і послуги [1]. В
українській економіці базисом є багатогалузева промисловість, сільське
господарство і сфера послуг [2].

В Польщі до експортних позицій відносяться: реактори ядерні, котли,
машини, обладнання і механічні пристрої; пластмаси, полімерні матеріали та
вироби з них; меблі; електричні машини і обладнання; засоби наземного
транспорту. Україна має найбільші експортні продажі чорних металів;
зернових; жирів та олій тваринного або рослинного походження. Щодо
імпорту, то в Польщі – це реактори ядерні, котли, машини, обладнання і
механічні пристрої; електричні машини і обладнання; пластмаси, полiмернi
матерiали та вироби з них; мінеральні палива; засоби наземного транспорту, в
Україні – палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки; машини,
обладнання та механізми; продукція хімічної та повʼязаних з нею галузей
промисловості.

Станом на 2022 р. валовий внутрішній продукт Польщі становить $655,33
млрд, на душу населення – $17320 [1], в Україні – 5459574 млн грн, а на душу
населення – $4834,3, відповідно. Інфляція в Польщі складає 4,4 %, в Україні –
26,6 %.

Незважаючи на схожість економічних характеристик, передумови
досягнень в двох країнах різняться між собою. Воєнний стан впливає на
розвиток торгівлі в обох країнах, у тому числі на структуру споживання. Так, в
Польщі через наплив біженців з України суттєво збільшилося споживання
основних товарів. Серед товарних категорій найбільший темп зростання
продажів мають: підгузки, жіночі товари, дитяче харчування, а також борошно,
цукор, макарони, рис, мʼясні та рибні консерви [3]. Індекс фізичного обсягу
роздрібного товарообороту в Україні (у порівнянних цінах) у січні–вересні
2022 р. становив 76,5 % до відповідного періоду 2021 р. [2]. В перші місяці
воєнних дій населення України, в основному, споживало засоби догляду за
дитиною, крупи, консерви, олії, товари тривалого зберігання, що є природним
за ситуаційних умов, що склалися на той період [4]. Пізніше до переліку
споживацьких переваг додалися аптечні товари, різного роду послуги,
будівельні матеріали й відвідування розважальних центрів та кінотеатрів.
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ЗАГРОЗИ ФУНКЦІОНУВАННЮ АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРУ В
УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Аграрний сектор завжди був важливою стратегічною галуззю вітчизняної
економіки, яка забезпечувала продовольчу безпеку та незалежність України.
Наступні кроки розвитку агропромислового сектору вимагають адаптації до
європейських вимог якості, посилення процесів глобалізації, лібералізації
торгівлі. Однак, військові дії на території країни сильно вдарили по цьому
сектору економіки, а особливо постраждали прифронтові фермери. Внаслідок
військових дій посівна кампанія 2022 року стала найскладнішою з початку
незалежності України. Окупація територій та військові дії призвели до
зменшення посівних площ на 3,5 млн га, виникнення дефіциту робочої сили,
обладнання, пального, коштів, руйнування логістичних маршрутів – все це
спричинило небачені до цього виклики для аграріїв.

Як зазначає В. Кравченко, за результатами дослідження, проведеного
продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, під час якого було
опитано 5230 сільських домогосподарств, кожне четверте суттєво скоротило чи
зупинило сільгоспвиробництво через війну. Відсоток тим вищий, чим ближче
до зони бойових дій – у прифронтових областях він сягає 38 % [1].

Також домогосподарства, зайняті у сфері АПК, найбільше постраждали від
зниження доходів. Якщо в середньому по країні про скорочення доходів
говорять 55 % домогосподарств, то серед аграріїв таких 91 % у Сумській
області,  86  %  –  у Донецькій та 75  %  –  у Харківській.  Це означає,  що
накопичений раніше ресурс, який значною мірою дозволив учасникам ринку
пройти 2022 рік, вичерпано.

Як зазначається у звіті Міністерства аграрної політики та продовольства
України, за попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7
млн га порівняно із довоєнним показником – 29 млн га [2]. Як зазначають
аналітики, є чітко виражений регіональний тренд: що далі від фронту, то
оптимістичніше аграрії. Наприклад, цього сезону на Дніпропетровщині озимих
посіяли на 60 % менше, при цьому Волинь збільшила цей показник на 2 %.

Також одним з факторів загрози для аграрного сектору стали вимкнення
електроенергії, пік яких припав на збирання та переробку врожаю. На жаль,
використання генераторів, яке у 2022–2023 рр. повсюдно рятувало
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підприємства малого бізнесу, не змогло допомогти фермерам. Тому власники
урожаю зернових культур постають перед нелегким вибором: втратити якість
або зберігати як слід, але нарощувати витрати, які навряд чи вдасться
компенсувати. Вартість сушіння на «генераторній» енергії зросла вдвічі.

Ще одним фактором загрози є те, що, з одного боку, експорт зерна з
України є розблокований і в окремі місяці (наприклад, у листопаді) виходив на
обсяги, порівняні з довоєнними, з іншого – це все ще «вузька шийка» і кораблі
можуть витрачати до місяця, чекаючи своєї черги на проходження інспекції.
Ціна цього простою закладається в закупівельну ціну зерна та ще більше
збіднює українського фермера.

Всі ці проблеми, які постали перед агропромисловим сектором України,
вимагають залучення великої кількості коштів. Так, у 2023 році уряд
запланував понад 16 млрд грн у бюджеті для кредитної програми, з них левова
частина – 9,6 млрд грн – саме для аграріїв. Це дозволить частково пролонгувати
кредити, які бралися в минулому році, а також дати нові кредити під посівну
[3].

Як повідомляє Укрінформ, майже за два місяці 2023 року 2185 аграріїв
залучили 9,654 млрд грн кредитів, у тому числі 4,26 млрд грн – за програмою
«Доступні кредити 5–7–9%» [4].

Крім того, існує також допомога від інших країн, зокрема, з Німеччини,
яка започаткувала ряд програм підтримки сектору аграрної індустрії.
Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства (BMEL)
створило дві цільові програми допомоги для компаній у секторах, які особливо
постраждали від наслідків нападу росії на Україну: адаптаційна допомога та
Програма маломасштабної допомоги. Для обох заходів допомоги доступно
близько 180 млн євро. Близько 60 млн євро з них надходить з ЄС. Більшість –
120 млн євро – надходить з бюджету BMEL. Підтримується бізнес у секторах
виробництва харчових продуктів, які особливо постраждали від підвищення цін
на енергоносії, корми для тварин і добрива. За допомогою заходів допомоги
можна компенсувати близько 40 % негативних змін прибутку, визначених
державним Інститутом Тюнена в результаті війни в Україні [5].

Для відбудови сектору сільського господарства велику роль відіграють вже
існуючі угоди з Європейським Союзом, зокрема, імплементація Зеленої угоди
ЄС, укладення угод про вільну торгівлю (ЗВТ) з акцентом на торговельних
партнерів ЄС, таких як Марокко, Туніс та Алжир. Велику роль відіграє також
впровадження нових схем страхування ризиків сільського господарства. В
очікуванні післявоєнної напруженості – або, як мінімум, ризику подальшої
напруги – знадобиться мультидонорський фонд для покриття неекономічних
ризиків для іноземних інвесторів, а також налагодження кращого
транспортного та логістичного сполучення між Україною та ЄС для всіх видів
транспорту.

Успішна реалізація цих рекомендацій вимагає постійного залучення та
активної участі України та її партнерів. Враховуючи трансформацію
законодавства та інституцій України під час підготовки до членства в ЄС, роль
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ЄС у виконанні цих рекомендацій є ключовою. Вона передбачає не лише
фінансову та технічну підтримку, а й готовність швидко інтегрувати Україну в
сектори та сфери, передбачені Угодою про асоціацію та чинними галузевими
угодами, до набуття повного членства.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Зараз роздрібна торгівля перебуває на стадії повноцінного становлення та
не відповідає жорстким вимогам сучасного ринку. Це, у свою чергу, потребує
від менеджерів і керівників прийняття раціональних й обґрунтованих рішень [1,
с. 120-121].

Безумовно, очікувати на повноцінне відновлення бізнесу в цьому році не
можна, адже, навіть за умов припинення війни та перемоги України, не всім
підприємствам вистачить часу для повноцінного відновлення. Навіть у
безпечних областях компанії мають проблеми зі збутом, закупкою сировини та
змінами, що викликає інфляція. Під час війни підприємствам довелось
зіткнутись з такими проблемами, як зміна логістики товарів, значне підвищення
цін, від’їзд багатьох клієнтів чи втрата їхньої платоспроможності, дефіцити на
ринку праці в складних регіонах та перенасичення в безпечних, проблеми зі
зберіганням. Особливо складно прогнозувати попит тим компаніям, що
продавали послуги чи товари не першої необхідності або навіть розкоші.
Основними загрозами для бізнесу під час війни є основні воєнні проблеми –
окуповані території, зруйновані цехи, склади, магазини, відділення чи філії.
Також сюди входить тривала доставка та потреба в релокації.

У 2014 році стан справ погіршився через початок військового
протистояння на сході України. У зв’язку зі збройною агресією росії проти
України розпочалася економічна криза 2014–2015 років, ВВП держави
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https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/
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скоротився на 15 %. Зниження реального доходу домогосподарств становило
30 %. Рівень споживчої інфляції у 2015 р. складав 43,3 %. Надалі розвитку
перешкодила світова пандемія Covid-19.

24 лютого 2022 року стало датою виникнення найбільш негативного
чинника розвитку не лише роздрібних торговельних підприємств, а й усієї
економіки України. Мова йде про запровадження воєнного стану, уведеного
урядом країни через війну із російською федерацією. Загалом, показники
ефективності діяльності українських підприємств роздрібної торгівлі у період
2020–2021 років стали відображати більш позитивну динаміку. Зокрема, навіть
в умовах ведення війни у 2022 році країна мала сукупне збільшення
чисельності ФОПів. Однак, із 37 видів роздрібної торгівлі лише 15 з них
зазнали цього збільшення, решта видів зазнали зменшення кількості
підприємств [2]. Доцільно зауважити, що в останні роки український
внутрішній роздрібний ринок характеризується вагомим поширенням
діяльності транснаціональних корпорацій. Наприклад, нині на вітчизняному
ринку непогані позиції займають деякі іноземні торговельні мережі: «Metro
Cash & Carry», «Auchan», «Zara», «Bershka», «Stradivarius» тощо. Як наслідок,
переважну частку українських суб’єктів роздрібної торгівлі не можна віднести
до якогось одного загальноприйнятого в світовій практиці формату в чистому
вигляді. Зазвичай, вони пристосовуються до особливостей регіональних ринків.
Відтак, український варіант «Cash & Carry» передбачає, що суттєвий обсяг
збуту продукції припадає на роздрібних споживачів, гіпермаркети та
супермаркети можуть встановлювати як роздрібні, так і дрібнороздрібні ціни, а
дискаунтери пропонують широкий товарний асортимент [3, с. 218]. Важливим
показником соціально-економічного розвитку регіонів чи держави у цілому
виступає роздрібний товарооборот. Тобто розмір товарообороту роздрібних
торговельних підприємств становить собою універсальний економічний
показник, який характеризує масштаби та рівень задоволення попиту
споживачів продукції і, відповідно, обсяги залучення купівельних фондів
населення [4, с. 141].

Для підприємців, що прагнуть створити повністю нову компанію під час
війни чи в післявоєнний період, необхідно спершу визначитись з галуззю для
своєї роботи. Актуальними та прибутковими галузями під час війни є наступні:

1. Підприємства по продажу продовольчих товарів, що належать до
ланцюга виробництва їжі і завжди залишаються актуальними, адже
задовольняють фізіологічні потреби.

2. Якісний одяг та взуття низької вартості є базовою необхідністю.
Забезпечення одягом достатньо хорошої якості за мінімально можливу ціну
стає конкурентною перевагою на ринках.

3. Ремонт. З метою економії населення буде збільшувати попит на ремонт
як одягу, так і техніки, адже для споживачів відремонтувати старі речі наразі є
більш вигідно, ніж інвестувати в нові.

4. Товари для військових. Пошиття  форми для різних сезонів, що може
знадобитись військовим.
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5. Заміщення російських та білоруських брендів, міжнародних брендів, що
підвищують ціни через ускладнену логістику. Окрім цього, багато брендів
призупинили виробництво чи взагалі закрились. Їх вільна ніша також відкрита
для заміщення продукцією українських виробників.

Наразі активні бойові дії в деяких регіонах спричинили руйнування або
тимчасове призупинення діяльності багатьох суб’єктів господарювання. Саме
тому уряд разом із Міністерством економіки України запустив програму
релокації підприємств, які перебувають в такій зоні, до західної України, де
наразі більш безпечно. Даний проєкт має на меті допомогти бізнесу відновити
свою роботу і є безкоштовним [5].

У процесі реалізації програми задіяні більше, ніж 20 органів виконавчої
влади та лідери національної транспортної галузі Укрзалізниця та Укрпошта.
Здійснення даного проєкту відбувається на основі розпорядження Кабінету
Міністрів № 246-р від 25.03.2022 р., що відображає план переміщення
виробничих потужностей, якщо це потрібно [7], та постанови Уряду № 305 від
17.03.2022 р., яка передбачає безкоштовне перевезення майна бізнесу
відповідно до переліку, сформованого Міністерством економіки України [6].

Отже, наразі роздрібні торговельні підприємства України переживають
процес адаптації до ведення своєї діяльності в умовах воєнного стану.
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налагоджені ланцюги переробки та логістики сільськогосподарської продукції.
Внаслідок масованих бомбардувань велика кількість орних земель замінована
або непридатна для використання, частина земель недоступна, ворог
цілеспрямовано знищує склади та сільськогосподарську техніку. Усі ці фактори
комплексно впливатимуть на розвиток сільськогосподарських комплексів у
найближчому майбутньому.

Сільськогосподарський сектор України сильно постраждав, прямі втрати в
сільськогосподарському секторі України склали понад 4 млрд дол. США за три
місяці під час війни. Непрямі втрати в сільськогосподарському секторі
оцінюються більше, ніж в 23 млрд дол. США.

Основні проблеми в аграрному секторі, спричинені військовими діями в
Україні, включають:

1) логістичні проблеми: заблоковані шляхи експорту сільськогосподарської
продукції (особливо, портів), руйнування транспортної інфраструктури,
порушення та блокування транспортних мереж. Вони поширюються як на
національному, так і на міжнародному рівні;

2) продаж окупантами сільськогосподарської техніки та продукції України:
зерно (понад 600000 т), овочі, олія та фрукти;

3) звуження внутрішнього ринку та зниження купівельної спроможності
більшості українців. Дефіцит мʼяса та молочних продуктів, які споживають
українці, що спостерігався до війни, значно збільшився під час війни;

4) нестача ресурсів для сільськогосподарського виробництва: дефіцит
палива. Недостатність кормів, певних видів добрив, засобів захисту рослин, а
також зростання цін на засоби виробництва в аграрному секторі та матеріально-
технічне забезпечення сільськогосподарського сектору;

5) трудові проблеми: імміграція з країни та з-за кордону, мобілізація до
армії. Зростання безробіття, психологічні проблеми персоналу: постійна робота
в умовах стресу і тривоги.

Через зазначені проблеми у функціонуванні аграрного сектору ціни на
сільськогосподарську продукцію зросли. Це потрібно негайно вирішувати.
Однак, у майбутньому можуть виникнути нові проблеми. За даними
Міністерства земельної політики, урожай наступного року може скоротитися на
40 % через повномасштабне вторгнення росії. Сьогодні Україна втратила 25 %
орних земель. Росія знищила велику кількість сільськогосподарських товарів,
наприклад, 4 червня 2022 року російські війська знищили другий за величиною
зерновий термінал в Україні в Миколаєві. Тому аграрний сектор потребує
мобільних складських і транспортних засобів для експорту сільсько-
господарської продукції [1, с. 4].

Якщо в Україні триватиме затяжна війна та тривалі бойові дії, вітчизняний
аграрний сектор зазнає більших втрат та матиме негативний вплив. Вже зараз
аграрний сектор потребує підтримки національних та іноземних фондів,
організацій та країн.

Брак фінансування, труднощі з доступом до кредитів та висока вартість
кредитів є основними проблемами для розвитку підприємництва в сільській
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місцевості. На ефективність розвитку агробізнесу також впливає високий рівень
ризику, спричинений нестабільними економічними умовами та стихійними
лихами. Впровадження та використання інноваційного передового обладнання і
технологій вимагає висококваліфікованих і мотивованих працівників.
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні
професійні завдання у сфері виробництва, переробки, збуту та маркетингу
сільськогосподарської продукції та сировини, є викликом для системи освіти.
Щоб відповісти на ці виклики, впроваджується модель дуального навчання,
коли роботодавці та викладачі працюють разом.

Незважаючи на ці обмеження, аграрний сектор України продемонстрував
стійкість і здатність справлятися із зовнішніми викликами та загрозами. Це
свідчить про важливу роль, яку відіграють фермери та домогосподарства у
забезпеченні населення сільськогосподарською продукцією та продовольством,
а також у підтримці та розвитку місцевих ринків і ланцюгів постачання
продовольства. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства
України, станом на 9 вересня було зібрано 25,9 млн т зерна нового врожаю.
Згідно з останніми даними, з початку маркетингового сезону 2022/2023 року, 19
вересня Україна експортувала 5291тис. т зернових та зернобобових, в тому
числі 3175 тис. т кукурудзи (60 % від загального обсягу поставок), 1651 тис. т
пшениці (31,2 %) та 447 тис. т ячменю (8,4 %) [2, с. 6].

Таким чином, у складних економічних умовах, незважаючи на всі
труднощі та військові атаки, аграрний сектор є єдиним сектором української
економіки, який має сприятливі умови для зростання і, за умови відповідної
державної аграрної політики та фінансової підтримки, може стати рушійною
силою для загального відновлення національної економіки. Аграрний сектор
України потребує підтримки з боку уряду, міжнародних організацій та світових
лідерів. Агробізнесу та країні в цілому ще належить пройти довгий шлях
відновлення. Однак, не слід забувати, що ці виклики створюють не лише
труднощі, але й нові можливості для аграрного сектору України. Це те, на що
варто звернути увагу фермерам.
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діяльності, є одним із ключових трендів. Для сфери туризму та системи
інформаційного забезпечення туризму це питання також дуже актуальне [1–4].
Розвиток туристичних підприємств в умовах цифрової економіки визначається
їх конкурентоспроможністю швидко опановувати і впроваджувати у
туристичну діяльність інформаційні технології, генерувати нові цифрові
туристичні продукти й оперативно реагувати на запити споживачів згідно
ринкових умов, за допомогою системи інформаційного забезпечення.

Для інформаційного забезпечення туризму у цифрової економіці необхідно
визначити наступні завдання:

˗ формування та функціонування цифрової екосистеми, засновані на
ключовій ролі цифрових даних як фактора виробництва у всіх сферах
діяльності та забезпеченні ефективної взаємодії влади, бізнесу та суспільства;

˗ формування умов та розвиток інфраструктури для створення та розвитку
високотехнологічних бізнесів, зниження бар’єрів та ризиків для
підприємництва на високотехнологічних ринках;

˗ підвищення конкурентоспроможності окремих галузей та економіки
України загалом на глобальному ринку.

Для прискорення цифрової трансформації ключового значення набуває
реалізація поставлених завдань на рівнях: держави, регіону, общини,
туристичного підприємства.

Проведено дослідження теоретичних підходів до інформаційного
забезпечення туристської інформації, технологій та інструментів цифрової
економіки та особливостей її функціонування. Створена «система
інформаційного забезпечення туризму в цифровій економіці», яка заснована на
комплексному підході до взаємодії суб’єктів туристичної сфери на всіх етапах
руху туристичного продукту та інформації.

Система забезпечення туристської інформації включає наступні
компоненти:

˗ державні інформаційні системи;
˗ туристські інформаційні системи;
˗ геоінформаційні системи;
˗ цифрові ЗМІ;
˗ цифрові туристичні платформи;
˗ цифрові екосистеми, інтегровані з туристичними цифровими

платформами;
˗ веб-сайти туристських дестинацій;
˗ веб-сайти туроператорів;
˗ веб-сайти готельних послуг;
˗ туристські пошукові системи;
˗ веб-сайти перевізників та транспортні інформаційні системи;
˗ веб-сайти готелів, готельних брендів;
˗ веб-сайти інших постачальників послуг сфери туризму та гостинності;
˗ цифрова туристична навігація;
˗ цифрові путівники, аудіогіди тощо;
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˗ мобільні додатки туристичної спрямованості;
˗ Інтернет-маркетинг.
У запропонованій системі всі компоненти взаємодіють один з одним у

процесі створення та споживання туристичного продукту, туристських послуг
та товарів. У разі цифрової економіки обмін даними у системі інформаційного
забезпечення туризму відбувається переважно у режимі реального часу з
урахуванням технологій інтеграції. Вся система функціонує в цифровій
екосистемі, формування якої йде дуже активними темпами у всьому світі.

У ході взаємодії та інформаційних відносин суб’єктів системи
інформаційного забезпечення туризму  відповідний набір інструментів дозволяє
представляти результати у цифровій формі, у тому числі робити їх доступними
для споживачів послуг та інших учасників процесу туристичного
обслуговування у вигляді інтерактивних цифрових сервісів.

Треба відмітити, що забезпечення стабільного розвитку цифрової
економіки в сфері туризму вимагає якісного покриття Інтернетом, навчання
висококваліфікованих фахівців по роботі з інформаційно-комунікаційними
технологіями, розбудови новітньої цифрової інфраструктури та розвитку
цифрових сервісів для залучення споживачів туристичного продукту.

Таким чином, система інформаційного забезпечення туризму у цифровій
економіці до організації в цілому та Інтернет-просування, зокрема, виступає
сполучною ланкою системи просування, яка інтегрує всі інструменти в єдиний
інформаційний потік, що впливає на споживача.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

На сьогодні, зважаючи на складну ситуацію, що склалася сьогодні в
Україні, реалії функціонування підприємств ресторанного господарства
змінилися. Поширення пандемії Covid-19, повномасштабне вторгнення



558

російських загарбників в лютому 2022 року призвели до закриття ресторанів чи
зміни їх форматів та видів діяльності. За умов високої конкуренції в індустрії
гостинності заклади ресторанного господарства ведуть активну боротьбу за
виживання за рахунок пошуку нових, сучасних способів та елементів їх
ефективного функціонування. Розроблення та застосування інноваційних
технологій є однією з основних тенденцій та основ розвитку в галузі
ресторанного бізнесу. Вони є необхідними для забезпечення життєздатності та
розвитку підприємств, а головне завдання їх  впровадження – це досягнення
закладами ресторанного господарства конкурентних переваг на ринку та
задоволення попиту споживачів  в повному обсязі.

В ресторанному бізнесі інновації допомагають закладу ресторанного
господарства розкрити нові можливості, створити комфортні умови
обслуговування. Все це не тільки стає візитною карткою підприємства,
виокремлює його серед інших закладів ресторанного бізнесу, але й задає новий
вектор для їх розвитку.

Основними напрямами інновацій в ресторанному господарстві є:
інноваційні концепції та формати закладів ресторанного господарства;
інноваційні технології в організації виробництва в ресторанах; інноваційні
технології виготовлення страв

Інноваційні концепції та формати закладів ресторанного господарства –
запровадження комплексного і, водночас, цілісного визначального задуму в
усіх складових ресторану. До цього напряму можна віднести різні концепції,
моноресторани, ресторани з атмосферою повного занурення (в природу або
середовище), фудтраки та інші. Інноваційні формати закладів ресторанного
господарства – це відповідні сучасні підприємства, які запровадили у свій
діяльності необхідні сучасні технології та новітні методи і форми надання
ресторанних та додаткових послуг.

Інноваційні технології в організації виробництва закладів ресторанного
господарства. До таких інновацій можна віднести «Front cooking», «Сооk &
Serve», «Сook & Hold», теппан-шоу.

Концепція «Front Cooking» – це форма кулінарного мистецтва, де кухарі
готують їжу та додають завершальні штрихи, а гості можуть це побачити.
Приготування на передньому плані створює чудові презентації, візуально
більше спокушає споживачів та демонструє більш прозорий спосіб
приготування.

«Таблет-харчування» (індивідуально-порційна система харчування) –
система харчування, що дозволяє економити час на роздачу їжі, за рахунок
того, що її після приготування розкладають в ударостійкий керамічний посуд,
далі кладуть на підноси, а їх поміщають в транспортні візки. «Таблет
харчування» можна застосувати до таких систем харчування: «Сook & Serve»,
«Cook & Chill», «Сook & Freeze».

Основний принцип системи «Сook & Hold» – це приготування страви та
підтримання її гарячою певний період часу. Застосовують її при обробленні
великопорційних продуктів за низькотемпературних режимах. Це дозволяє
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знизити втрати маси при температурній обробці, зберегти смакові та поживні
властивості продуктів.

Інноваційним стилем приготування страв є теппан-які, який народився в
Японії. Основною ідеєю, що є основою теппан-які – зробити процес
приготування їжі мистецтвом, яким можна насолоджуватися не менше, ніж
самою їжею. Для теппан-які не використовують спеціальну сковороду або
інший посуд – їжу готують прямо на плиті, яка і є продовженням столу. Сам
процес приготування їжі на теппані вельми нехитрий: продукти обсмажуються
недовго, без великої кількості масла або спецій. Чарівним видовищем теппан-
які роблять кухарі, які перетворюють нудний процес обсмажування продуктів в
шоу. Вони жонглюють ножами, продуктами або банками зі спеціями і роблять
трюки в дусі ілюзіоністів.

Інноваційні кулінарні спрямування сучасних закладів ресторанного
господарства вражає споживачів авторськими підходами та прийомами:
молекулярні технології, ф’южн,  безвідходне меню в стилі «від носа до хвоста»
та ін. На сьогодні найпоширенішими інноваційними технологіями
молекулярної кухні в закладах ресторанного господарства є: Sous-vide або
вакуумне маринування, сублімаційна (ліофільна) сушка, технологія cook-in,
технологія Thermomix, Paco Jetting або льодоміксинг, Deep-freezing,
аромадистиляція.

Нераціональне використання сировини в світі призвело до виникнення
інноваційного напряму в технології виготовлення продукції ресторанного
господарства – Zero waste. В ресторанах намагаються максимально використати
кожний продукт і сировину, а також розділяти та компостувати відходи. На
принципі Zero waste побудовані наступні інноваційні напрями: «від носа до
хвоста», ugly fruits, trash tiki.

Принцип «від носа до хвоста» полягає у використанні всієї туші тварини,
включаючи всі внутрішні органи, а не лише кілька філейних частин. Технологія
ugly fruits  основана на принципі, що фрукти та овочі нерівної, неправильної чи
дивної форми не менш смачні, ніж інші. І коли в інших ресторанах їх
викидають, тут їх використовують разом з стаціонарними.

Послідовники trash tiki напряму при виготовленні десертів, коктейлів чи
інших напоїв беруть не лише очищені фрукти, а й їх шкірки і кісточки.

Найпопулярнішою технологією серед шеф-кухарів, що створюють
шедеври, є фʼюжн. У перекладі з англійської «фʼюжн» – це «злиття, сплав».
При виготовленні страв у стилі фʼюжн несподівано, однак, гармонійно
поєднуються різноманітні смаки, стилі старого і нового, традиції Сходу і
Заходу. В даному стилі прослідковується компроміс, процес взаємозамінення,
підбір місцевих продуктів, що за смаком і властивостями можуть замістити
екзотичні інгредієнти, адаптування чужих, невідомих  кулінарних традицій до
місцевих звичок і смаків. Незважаючи на несподіване, на перший погляд,
неможливе поєднання сировини і продуктів, страви кухні фʼюжн
характеризуються  тонким смаком і є повністю збалансованими.

Перелічені нами види інновацій в ресторанному бізнесі не є повними,



560

оскільки постійно зʼявляються нові напрями розвитку інноваційних технологій.
Це, насамперед, повʼязано із змінами запитів і вподобань споживачів. Деякі
технології та інновації змінили ресторанний ринок, інші сервіси вже доступні в
кожному ресторані і широко розповсюджені, а деякі зовсім не прижилися.

На сьогодні інновації є обовʼязковим елементом функціонування
підприємств ресторанного господарства. Забезпечення та підтримання високого
рівня якості страв, обслуговування, сервісу та атмосфери закладу ресторанного
господарства є можливим лише за умови пошуку та впровадження
інноваційних рішень їх виконання. Вони нададуть підприємству конкурентні
переваги на ринку, дозволять оптимізувати свої виробничі процеси, зменшити
фінансові та виробничі витрати, знизити навантаження на обслуговуючий
персонал та підвищити прибуток.


